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______________________________	  
101	   Millisest	  materjalist	  on	  tehtud	  8000	  sõdalast,	  kes	  avastati	  1974.	  aastal	  

Hiinas	  Xi'an-‐i	  linna	  lähedal?	  
	   	  	  

102	   Mille	  algatas	  paavst	  Urbanus	  II	  1095.	  aastal,	  et	  vabastada	  Püha	  Maa	  
islami	  võimu	  alt?	  

	   	  	  

103	   Kuidas	  kutsuti	  Venemaal	  maapiirkondi	  valitsevaid	  jõukaid	  ja	  iseseisvaid	  
talunikke,	  enne	  kui	  Stalin	  nad	  hävitas?	  

	   	  	  

104	   Mis	  nime	  all	  on	  Läänes	  (Ameerikas)	  üldiselt	  tuntud	  Himaalaja	  jeti	  
(lumeinimene),	  keda	  Läänes	  peetakse	  Ameerika	  Bigfoot’i	  analoogiks?	  

	   	  	  

105	   Kes	  oli	  Norra	  mütoloogias	  Odini	  abikaasa?	  
	  

	   	  	  

106	   Nimetage	  filosoof	  ja	  Nobeli	  kirjanduspreemia	  laureaat,	  kes	  1952.	  aastal	  
esitas	  nn.	  „teekannu	  reegli“	  (teapot	  analogy):	  ei	  ole	  skeptiku	  ülesanne	  
lükata	  ümber	  usudogmasid,	  vaid	  uskliku	  ülesanne	  neid	  tõendada.	  

	   	  	  

107	   Millises	  (tänapäeva)	  riigis	  jagas	  6.	  sajandil	  eKr	  oma	  õpetust	  Buddha?	  
	  

	   	  	  

108	   Prado	  on	  vast	  kõige	  tuntum	  muuseum	  Hispaanias,	  kuid	  mis	  on	  
külastatavuselt	  teise	  muuseumi	  nimi,	  kus	  saab	  näha	  Picasso	  maali	  
"Guernica"?	  

	   	  	  

109	   Milline	  filosoof	  on	  tuntud	  oma	  põhimõtte	  poolest,	  et	  kahest	  võimalikust	  
seletusest	  tõenäolisem	  on	  see,	  mis	  on	  lihtsam?	  Põhimõtet	  tuntakse	  kui	  
„***	  habemenoa“	  printsiipi.	  

	   	  	  

110	   Milline	  tiitel	  anti	  prohvet	  Muhammedi	  järeltulijatele?	  Esimene	  neist,	  
Abu	  Bakr	  sai	  tiitli	  632.	  aastal,	  kui	  prohvet	  suri.	  

	   	  	  

111	   Millise	  mütoloogia	  järgi	  on	  Dangun	  Wanggeom	  tuntud	  kui	  esimene	  
inimesest	  kuningas?	  Tema	  vanemad	  olid	  Hwanung	  (kes	  oli	  taevavalitseja	  
poeg)	  ja	  Ungnyeo	  (karu,	  kellest	  sai	  naine).	  Müüdi	  järgi	  rajas	  ta	  Gojoseoni	  
kuningriigi	  2333.	  aastal	  eKr.	  

	   	  	  

112	   Mis	  kuus	  aastal	  1825	  leidis	  aset	  ebaõnnestunud	  ülestõus	  Vene	  tsaari	  
Nikolai	  I	  vastu?	  Revolutsioon	  on	  nime	  saanud	  toimumiskuu	  järgi.	  

	   	  	  

113	   Mis	  oli	  Kreeka	  mütoloogias	  vikerkaarejumalanna	  nimi?	  See	  nimi	  esineb	  
ka	  inimese	  anatoomias.	  

	   	  	  

114	   Näete	  Hasaari	  kaganaadi	  kaarti	  aastate	  650	  
ja	  850	  vahel.	  Mis	  religiooni	  võttis	  khaan	  
koos	  suure	  osa	  aristokraatiaga	  üle	  VIII	  
sajandil?	  	  

	   	  	  

115	   Millises	  riigis	  valitses	  Árpádi	  dünastia	  peaaegu	  katkematult	  9.	  sajandi	  
lõpust	  1301.	  aastani?	  

	   	  	  

116	   1890.	  aastal	  allkirjastasid	  Ühendkuningriik	  ja	  Saksa	  keisririik	  leppe,	  mis	  
peamiselt	  käsitles	  territoriaalhuve	  Aafrikas.	  Milline	  Euroopa	  saar	  läks	  
selle	  leppe	  tagajärjel	  Suurbritannialt	  Saksamaale?	  

	   	  	  

117	   Millise	  kokkuleppelise	  nime	  all	  tuntakse	  enam	  kui	  900	  dokumendist	  
koosnevat	  kogu,	  mis	  leiti	  Wadi	  Qumrani	  kõrbest	  1947.	  ja	  1956.	  aasta	  
vahel?	  

	   	  	  

118	   Millise	  filosoofiavoolu	  peamiseks	  sisuks	  on	  elu	  mõtte	  teoreetiline	  
käsitlus?	  Voolu	  peaesindajaks	  on	  Søren	  Kierkegaard.	  

	   	  	  

119	   Mis	  nime	  võtsid	  Portugali	  kolooniad	  Fernando	  Poo	  ja	  Rio	  Muni,	  kui	  nad	  
otsustasid	  ühiselt	  iseseisvuda?	  Iseseisvus	  saavutati	  1968.	  aastal	  pärast	  
Hispaania	  võimu	  all	  olemist.	  

	   	  	  



120	   Millisele	  evangelistile	  omistatakse	  teos	  Apostlite	  teod?	  
	  

	   	  	  

121	   Nimetage	  John	  Adams’ist	  alates	  ainus	  USA	  president,	  kes	  
presidendivalimistel	  jäi	  valijate	  häälte	  arvult	  kolmandaks.	  Oma	  osa	  oli	  
siin	  asjaolul,	  et	  eelmine	  president	  osales	  valimistel	  sõltumatu	  
kandidaadina.	  

	   	  	  

122	   Milline	  kunstikoolkond	  on	  nime	  saanud	  linna	  järgi,	  kus	  töötasid	  itaalia	  
maalikunstnikud	  Tizian,	  Tintoretto	  ja	  Veronese?	  

	   	  	  

123	   Milline	  linnriik	  (impeerium)	  sõdis	  Rooma	  vastu	  Puunia	  sõdades?	  
	  

	   	  	  

124	   Kellele	  on	  pühendatud	  skulptuur,	  mille	  kallal	  
Korczak	  Ziółkowski	  on	  töötanud	  alates	  1948.	  
aastast	  Black	  Hills’is	  (Lõuna-‐Dakota).	  Kuju	  
peaks	  tulema	  195	  m	  pikk	  ja	  172	  m	  kõrge.	  See	  
saab	  olema	  maailma	  suurim	  skulptuur.	  
Sioux’	  indiaanlane	  sklptuuris	  kuulus	  Oglala	  
Lakota	  suguharusse.	  	  

	   	  	  

125	   Kes	  on	  maali	  Bal	  du	  moulin	  de	  la	  Galette	  
autor?	  Kui	  see	  1990.	  aastal	  oksjonil	  
maha	  müüdi,	  oli	  tegu	  maailmas	  kõige	  
kallima	  hinnaga	  müüdud	  maaliga.	  	  

	   	  	  

126	   Mees,	  keda	  tunti	  president	  Kennedy	  peamise	  kõnedekirjutajana,	  suri	  
eelmise	  aasta	  oktoobris.	  Mis	  oli	  selle	  mehe	  nimi?	  

	   	  	  

127	   Mis	  nime	  all	  on	  tuntud	  Euroopa	  vanim	  Homo	  sapiens?	  Nimi	  on	  pärit	  
ühelt	  Dordogne’i	  koopalt,	  kus	  skeleti	  osad	  1868.	  aastal	  leiti.	  

	   	  	  

128	   Kuidas	  nimetatakse	  Hegeli	  dialektikas	  kolmandat	  astet	  (staadiumi),	  mis	  
lahendab	  vastuolu	  esimese	  ja	  teise	  (teesi	  ja	  antiteesi)	  vahel?	  

	   	  	  

129	   Kelle	  tööks	  on	  pärast	  digitaalset	  skaneerimist	  
aastal	  2007	  kuulutatud	  see	  La	  Bella	  Principessa?	  
Abiks	  oli	  sõrmejälg,	  mis	  oli	  väga	  sarnane	  kunstniku	  
ühel	  teisel	  tööl	  oleva	  sõrmejäljega.	  

	   	  	  

130	   Millisele	  sõjale	  on	  pühendatud	  see	  1995.	  
aastal	  avatud	  Washingtonis	  asuv	  
monument?	  	  

	   	  	  

131	   1805.	  aasta	  detsembris	  aset	  leidnud	  Austerlitzi	  lahingut	  tuntakse	  ka	  kui	  
kolme	  keisri	  lahingut.	  Napoleon	  ja	  tsaar	  Aleksandr	  I	  olid	  kaks	  neist,	  kes	  
aga	  oli	  kolmas	  keiser?	  Vastata	  nii	  nimi	  kui	  number.	  

	   	  	  

132	   Vahest	  ehk	  ajaloo	  suurim	  märkamatu	  sissetung	  USA	  valitsusse	  leidis	  aset	  
1970-‐ndatel	  ning	  võis	  hõlmata	  endas	  koguni	  mitut	  tuhandet	  agenti.	  
Ürituse	  koodnimi	  oli	  Operation	  Snow	  White	  ja	  kokku	  imbuti	  136	  
valitsusasutusse.	  Milline	  organisatsioon	  oli	  selle	  eest	  vastutav?	  

	   	  	  



133	   Maailma	  kõige	  müstilisemaks	  
käsikirjaks	  peetakse	  Yale’i	  
ülikoolis	  asuvat	  käsikirja,	  mille	  
paari	  pärgamentlehte	  siin	  on	  
näha.	  Oletatavasti	  on	  see	  
loodud	  aastate	  1450-‐1520	  
vahel,	  autor	  ja	  päritolu	  on	  
teadmata.	  Käsikirja	  keel	  ja	  
tähestik	  on	  seni	  tundmata.	  Mis	  
nime	  kannab	  käsikiri?	  	  

	   	  	  

134	   Milline	  maitsetaim	  (köögivili)	  andis	  oma	  nime	  1937.	  aastal	  Dominikaani	  
Vabariigis	  aset	  leidnud	  veresaunale?	  Oskus	  selle	  taime	  hispaaniakeelset	  
nime	  õigesti	  hääldada	  päästis	  surmast.	  Veresaunas	  hukkus	  20	  000	  -‐	  30	  
000	  inimest.	  

	   	  	  

135	   Mis	  oli	  selle	  1909-‐1943	  elanud	  prantsuse	  filosoofi,	  vastupanuvõitlejanna	  
ja	  vabrikutöölise	  nimi,	  kelle	  sulest	  on	  ilmunud	  raamatud	  La	  Pesanteur	  et	  
la	  Grace	  (1947)	  ning	  Attente	  de	  dieu	  (1950)?	  Tema	  vend	  oli	  silmapaistev	  
matemaatik.	  

	   	  	  

136	   Millises	  linnas	  asub	  Museo	  del	  Oro	  -‐	  Kullamuuseum,	  kus	  on	  üle	  50	  000	  
kuldeseme?	  

	   	  	  

137	   Maal	  Le	  Fleurs	  müüdi	  2008.	  aastal	  5,5	  miljoni	  Briti	  
naela	  eest,	  tollal	  oli	  see	  kõrgeim	  naiskunstniku	  
maali	  eest	  makstud	  hind.	  Milline	  Vene	  kunstnik	  
(1881-‐1962)	  maalis	  selle	  pildi?	  	  

	   	  	  

138	   Kes	  oli	  vanim	  Ludwig	  Vaga	  kolmest	  lapsest?	  Ta	  päris	  keskmise	  kuningriigi	  
pärast	  isa	  surma	  aastal	  843.	  Üks	  Prantsusmaa	  piirkondadest	  on	  
nimetatud	  tema	  järgi.	  

	   	  	  

139	   Mis	  on	  selle	  Neitsi	  Maarja	  ikooni	  nimi?	  See	  asub	  
Mexico	  City's	  Tepeyac'is	  ning	  tegu	  on	  ühe	  enim	  
külastatava	  katoliku	  pühamuga	  maailmas.	  
Legendi	  järgi	  ilmus	  pilt	  talupoeg	  Juan	  Diego	  rüüle	  
1531.	  aastal,	  kolm	  päeva	  peale	  seda,	  kui	  talupoeg	  
oli	  näinud	  ilmutust	  noorest	  naisest.	  	  

	   	  	  

140	   Kuidas	  nimetati	  neid	  laevu	  pildil?	  
Need	  ujuvad	  marmorpaleed	  olid	  70	  
meetrit	  pikad,	  neis	  olid	  
mosaiikpõrandad,	  palju	  kasutati	  
marmorit.	  Laevad	  ehitati	  Caligula	  
ajal.	  Nad	  said	  nime	  järve	  järgi,	  kus	  
nad	  XV	  sajandil	  leiti.	  Mussolini	  lasi	  
järve	  kuivatada,	  laevad	  paigutati	  
muuseumi,	  paraku	  põles	  see	  1944	  
maha.	  	  

	   	  	  

	   	   Kokku	   	  	  
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______________________________	  
201	   Millises	  (tänapäeva)	  riigis	  sai	  alguse	  inkade	  tsivilisatsioon?	  

	  
	   	  	  

202	   Milline	  I.M.	  Pei	  loodud	  geomeetriline	  kujund	  moodustab	  Louvre'i	  
muuseumi	  sissepääsu?	  

	   	  	  

203	   Millise	  riigi	  president	  pidi	  jaanuaris	  2007	  tagasi	  astuma?	  2010.	  aasta	  
detsembris	  mõisteti	  ta	  süüdi	  kahes	  vägistamises.	  

	   	  	  

204	   Millise	  Briti-‐Ameerika	  kruiisioperaatori	  lipp	  
(sinine	  kera	  punasel	  taustal)	  on	  pildil?	  Tegu	  on	  
ühtlasi	  maailma	  suurima	  säärase	  ettevõttega.	  	  

	   	  	  

205	   Millises	  Aafrika	  riigis	  asub	  teemanditootja	  Debswana?	  Tegu	  on	  ühe	  
varakaima	  riigiga	  Aafrikas	  tänu	  oma	  maavaradele.	  Aastas	  toodetakse	  ligi	  
30	  miljonit	  karaati,	  pea	  veerand	  kogu	  maailma	  toodagust.	  Tänu	  kõrgele	  
kvaliteedile	  on	  tegu	  maailma	  juhtiva	  teemanditootjaga	  väärtuse	  järgi.	  

	   	  	  

206	   Milline	  automudel	  on	  maailmas	  populaarseim?	  Alates	  1966.	  aastast	  on	  
seda	  toodetud	  üle	  37	  miljoni.	  

	   	  	  

207	   Millises	  riigis	  harrastati	  üle	  tuhande	  aasta	  julma	  jalgade	  
kokkusidumiskommet,	  kus	  juba	  varases	  eas	  seoti	  tüdrukute	  jalad	  kokku	  
kuni	  need	  olid	  väärarenenud	  ja	  tillukesed,	  tulemuseks	  tõsine	  puue?	  

	   	  	  

208	   Vana-‐Roomas	  õpetati	  kodanikele	  seitset	  põhilist	  ainet,	  mis	  jaotati	  kahte	  
rühma.	  Esimene	  neist,	  trivium	  hõlmas	  loogikat,	  grammatikat	  ja	  
retoorikat.	  Teine,	  quadrivium,	  hõlmas	  aritmeetikat,	  geomeetriat,	  
astronoomiat	  ja	  millist	  ainet	  veel?	  

	   	  	  

209	   Millises	  riigis	  sunniti	  alates	  1987.	  aastast	  võimul	  olnud	  president	  Zine	  El	  
Abidin	  Ben	  Ali	  jaanuaris	  2011	  tagasi	  astuma	  ulatuslike	  meeleavalduste	  
tõttu?	  See	  intsident	  inspireeris	  terve	  rea	  võimuvastaseid	  ülestõuse	  
Araabia	  riikides.	  

	   	  	  

210	   Dekapolis	  oli	  rühm	  kümnest	  linnast	  Juudamaal	  ja	  Süürias	  Rooma	  võimu	  
ajal.	  Amman	  oli	  osa	  sellest	  linnastust.	  Mis	  nime	  all	  tunti	  siis	  Ammani?	  
Praegu	  kannab	  seda	  nime	  üks	  suurimaid	  linnu	  USAs.	  

	   	  	  

211	   Milline	  fotograaf	  suri	  Indohiina	  poolsaarel	  
1954.	  aastal	  maamiinile	  astumise	  tagajärjel?	  
Surm	  oli	  mõnevõrra	  irooniline,	  kuna	  tema	  
mantraks	  oli	  "Kui	  su	  pilt	  pole	  piisavalt	  hea,	  pole	  
sa	  piisavalt	  lähedal".	  

	   	  	  

212	   妈	  -‐	  Hiina	  märk	  sõna	  "mama"	  jaoks	  -‐	  hääldatakse	  "ma".	  Kirjamärk	  
koosneb	  kahest	  osast	  (女	  ja	  马)	  ning	  see	  põhistruktuur	  on	  tüüpiline	  
enamikele	  Hiina	  kirjamärkidele.	  Parem	  pool	  otsustab	  häälduse	  üle,	  seda	  
kutsutakse	  phoneticum,	  samas	  kui	  vasem	  pool	  ütleb	  midagi	  märgi	  
tähenduse	  kohta.	  Kuidas	  kutsutakse	  tähendust	  kandvat	  osa?	  

	   	  	  

213	   Milline	  riik	  kaotas	  28.	  märtsil	  2010	  oma	  territooriumilt	  kaks	  ajatsooni?	  
	  

	   	  	  



214	   Millises	  linnas	  asub	  see	  
Parlamendipalee?	  Guinnessi	  
rekordite	  raamatu	  alusel	  on	  
tegu	  maailma	  suurima	  
tsiviiladministratiivhoonega,	  
maailma	  kalleima	  
administratiivhoonega	  ning	  
maailma	  raskeima	  hoonega.	  
See	  ehitati	  kurikuulsa	  
diktaatori	  käsul,	  kes	  ei	  
jõudnud	  seda	  küll	  kasutusse	  võtta	  enne	  kukutamist.	  	  

	   	  	  

215	   Millises	  linnas	  asub	  maailma	  kõrgeim,	  634	  
meetri	  kõrgune	  teletorn?	  Rekord	  saavutati	  
märtsis	  2011.	  	  

	   	  	  

216	   Milline	  240	  aastat	  kestnud	  monarhia	  leidis	  lõpu	  2008.	  aastal	  toimunud	  
referendumiga,	  kus	  otsustati	  riik	  muuta	  vabariigiks?	  

	   	  	  

217	   Nimetage	  ainus	  UNESCO	  maailmapärandi	  nimistusse	  kuuluv	  objekt,	  mis	  
esineb	  iseseisva	  riigi	  rahvuslipul.	  

	   	  	  

218	   Milline	  on	  Lõuna-‐Aafrika	  levinuim	  keel?	  See	  nimi	  on	  ka	  ühe	  NATO	  
foneetilise	  tähestiku	  tähe	  koodnimeks.	  

	   	  	  

219	   Milline	  Poola	  ajakirjanik	  avaldas	  1978.	  aastal	  raamatu	  The	  Emperor:	  
Downfall	  of	  an	  Autocrat,	  mis	  räägib	  Etioopia	  keiser	  Haile	  Selassie'st?	  
Teda	  peetakse	  üheks	  20.	  sajandi	  juhtivaks	  ajakirjanikuks	  ning	  mees	  on	  
tuntud	  oma	  tõsieluraamatute	  poolest,	  mis	  seovad	  suursündmused	  
isiklike	  mälestuste	  ja	  detailirohkusega.	  

	   	  	  

220	   Millisele	  saareriigile	  kuulub	  see	  lipp?	  
Varem	  tunti	  seda	  ala	  Ellice'i	  saartena.	  	  

	   	  	  

221	   Mille	  näited	  on	  19.	  sajandil	  leiutatud	  Pitman	  ja	  Gregg?	  Esimene	  oli	  
populaarseim	  Inglismaal,	  teine	  USAs	  ning	  mõlemad	  on	  endiselt	  
kasutuses,	  isegi	  kui	  moodsam	  tehnoloogia	  on	  need	  enamjaolt	  
asendanud.	  

	   	  	  

222	   Milline	  antiikkreeklaste	  poolt	  asutatud	  linn	  Prantsusmaa	  Vahemere-‐
rannikul	  on	  tuntud	  kui	  "linn	  vastasküljel"?	  Linna	  prantsuskeelne	  nimi	  on	  
tuletatud	  kreekakeelsest	  nimest.	  Täna	  on	  linnas	  Chateau	  Grimaldi	  lossis	  
Picasso	  muuseum,	  kuna	  kunstnik	  elas	  seal	  1946.	  aastal.	  

	   	  	  



223	   Millist	  koodnime	  kasutavad	  Ameerika	  õhujõud	  tuumarelvi	  hõlmavate	  
õnnetuste	  kohta,	  näiteks	  tuumarelva	  kandva	  lennuki	  allakukkumine?	  
1996.	  aastal	  John	  Woo	  lavastatud	  film	  John	  Travolta	  ja	  Christian	  
Slater'iga	  peaosas	  kasutas	  seda	  terminit	  pealkirjas.	  

	   	  	  

224	   Millises	  linnas	  võib	  leida	  Pharose	  saare,	  kus	  asus	  üks	  seitsmest	  
maailmaimest,	  Pharos	  I	  tuletorn?	  Sellesse	  linna	  on	  maetud	  Aleksander	  
Suur.	  

	   	  	  

225	   Millise	  Austraalia	  lennunduspioneeri	  järgi	  on	  nime	  saanud	  Sydney	  
rahvusvaheline	  lennujaam?	  Tal	  oli	  au	  teha	  esimene	  lend	  üle	  Vaikse	  
ookeani	  USAst	  Austraaliasse,	  esimene	  peatusteta	  lend	  üle	  Austraalia	  
mandriosa	  ning	  esimene	  lend	  Austraaliast	  Uus-‐Meremaale.	  Tal	  oli	  kaks	  
perekonnanime	  ja	  me	  küsime	  mõlemat.	  

	   	  	  

226	   Küsime	  Euroopa	  miljonilinna,	  mida	  veel	  400	  aastat	  tagasi	  ei	  olnud	  ning	  
mille	  kesklinna	  hoonestusest	  suure	  osa	  autor	  on	  Francesco	  Bartolomeo	  
Rastrelli	  (1700-‐1771).	  

	   	  	  

227	   Millises	  Austraalia	  osariigis	  on	  suurim	  aborigeenide	  protsentuaalne	  
hulk,	  u.	  32%	  elanikkonnast?	  

	   	  	  

228	   Milline	  lennukitootja	  on	  
ehitanud	  kaubalennuki	  
Dreamlifter?	  Dreamlifter	  on	  
konstrueeritud	  just	  selleks,	  et	  
transportida	  üle	  maailma	  
erinevates	  asutustes	  toodetud	  
osasid	  kokku	  järgmise	  suure	  
lennuki	  koosteasukohta?	  	  

	   	  	  

229	   Kes	  on	  see	  enam	  kui	  60	  aastat	  valitsenud	  Tai	  
kuninganna?	  	  

	   	  	  

230	   Milline	  väljend,	  tähenduses	  vastupidav,	  lihtne	  ja	  karastatud,	  tuleneb	  ühe	  
Kreeka	  linnriigi	  nimest?	  

	   	  	  

231	   Nimetage	  Itaalia	  autofirma,	  
mille	  mudelit	  202tehti	  vaid	  
170	  eksemplari	  käsitsi	  
(1947-‐1952).	  Auto	  äratas	  
tähelepanu	  oma	  
aerodünaamilise,	  sileda	  ja	  
ühes	  tükis	  oleva	  kere	  tõttu.	  	  

	   	  	  

232	   Milline	  Vanuatule	  kuuluv	  saar	  on	  tuntud	  oma	  kohaliku	  ja	  ekstreemse	  
benjihüppe	  variandi	  poolest?	  Kohalikud	  kutsuvad	  seda	  gol	  ning	  hüpped	  
toimuvad	  20	  -‐	  30	  meetri	  kõrguse	  torni	  otsast	  jalgade	  külge	  seotud	  
väätidega.	  Tegu	  on	  olulise	  riitusega	  kohalike	  noorte	  saamisel	  meesteks.	  
Rahvusvahelist	  tähelepanu	  pälvis	  selline	  komme	  1950.-‐ndatel,	  kui	  David	  
Attenborough	  ja	  BBC	  tõid	  tagasi	  filmimaterjali	  rituaalist.	  

	   	  	  



233	   Kes	  on	  see	  Saksa	  II	  maailmasõja	  aegne	  
allveelaevakapten,	  keda	  kutsuti	  "Vaikseks	  
Ottoks"?	  Ta	  oli	  kõige	  "edukam"	  Saksa	  
allveelaevakapten	  põhjalastud	  tonnaaži	  
poolest.	  	  

	   	  	  

234	   Kuidas	  nimetatakse	  sfäärilist	  astrolaabi,	  mis	  
kujutab	  taevakehasid?	  Selle	  leiutamine	  
omistatakse	  Erastothenesele.	  	  

	   	  	  

235	   Mis	  nime	  kannab	  kooperatiivlinn	  (moshav)	  Iisraelis,	  mis	  on	  tuntud	  oma	  
radiaalse	  linnaplaani	  poolest?	  Linn	  on	  asutatud	  1921.	  aastal	  ning	  on	  üles	  
ehitatud	  nii,	  et	  avalikud	  hooned	  on	  keskel,	  talumajad	  kõige	  seesmises	  
ringis,	  majandushooned	  järgmises	  ringis	  ning	  põllud	  ja	  aiad	  sellest	  
väljapoole	  jääval	  alal.	  

	   	  	  

236	   Mis	  on	  selle	  1404.	  aastal	  Samarkandi	  ehitatud	  mausoleumi	  nimi,	  kuhu	  
on	  maetud	  Timur?	  

	   	  	  

237	   Kes	  on	  see	  šotlane,	  kes	  enam-‐vähem	  üksi	  asutas	  1716.aastal	  maailma	  
esimese	  keskpanga,	  Banque	  Générale	  Prantsusmaal?	  Ühel	  hetkel	  oli	  
tema	  kontrolli	  all	  sedavõrd	  suur	  finantsmonopol,	  et	  seda	  on	  kirjeldatud	  
kui	  top	  500	  USA	  firmat,	  USA	  Rahandusministeeriumi	  ja	  Föderaalreservi	  
Süsteemi	  ühe	  inimese	  kontrolli	  all.	  Ta	  on	  vastutav	  ka	  "Mississippi	  mulli"	  
eest,	  mis	  kukutas	  panga	  ning	  kahjustas	  Prantsusmaa	  majandust	  
aastakümneteks,	  ühtlasi	  hoides	  mitu	  põlvkonda	  prantslasi	  
aktsiaturgudest	  eemal.	  

	   	  	  

238	   Pange	  kirja	  üks	  kahest	  riigist,	  kus	  on	  suurim	  lõhe	  meeste	  ja	  naiste	  
osakaalu	  vahel.	  Mõlemas	  riigis	  on	  üle	  kahe	  korra	  rohkem	  mehi	  kui	  naisi.	  

	   	  	  

239	   Mis	  nimega	  kutsutakse	  ühe	  või	  mitme	  naftavälja	  tootmise	  tipp-‐punkti?	  
See	  on	  nimetatud	  Ameerika	  geoloogi	  ja	  geofüüsiku	  järgi,	  kes	  lõi	  mudeli	  
tootmiskurvist	  ning	  kes	  postuleeris,	  et	  USA	  jõuab	  oma	  tootmise	  tipp-‐
punkti	  1970.-‐ndatel?	  Ennustus	  osutus	  täpseks.	  

	   	  	  

240	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  

	  

1970.	  aastatel	  avati	  eriline	  kool	  kurtidele	  lastele,	  kes	  polnud	  kunagi	  
mingit	  haridust	  omandanud.	  Kuna	  ühelgi	  kurdil	  lapsel	  polnud	  mingit	  
lähenemist	  keelele,	  ei	  läinud	  hariduse	  andmine	  algul	  edukalt,	  ent	  hiljem	  
lõid	  nad	  oma	  keele,	  mis	  koosnes	  žestidest	  ja	  kodus	  tehtud	  märkidest,	  
mida	  õpetajad	  ei	  mõistnud.	  Keel,	  mis	  loodi	  spontaanselt	  eimillestki,	  on	  
ajaloos	  unikaalne	  ning	  pakkunud	  suurt	  huvi	  teadlastele.	  Mis	  riigis	  see	  
keel	  välja	  arenes?	   Kokku	   	  	  

	  

	  

	  



NORWEGIAN	  QUIZZING	  OPEN	  2011	  
Muusika	  ja	  meelelahutus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Võistleja	  nimi	  ja	  nr:	  	  

______________________________	  
301	   Millisest	  linnast	  on	  pärit	  20.	  sajandi	  alguse	  Dixieland'i	  jazz?	  

	  
	   	  	  

302	   Kes	  kirjutas	  romaani	  „Jumalaema	  kirik	  Pariisis“,	  mis	  ilmus	  esmakordselt	  
1831.	  aastal?	  

	   	  	  

303	   Kuidas	  on	  Edgar	  Reitzi	  poolt	  loodud	  30	  filmist	  koosneva	  Saksa	  telesarja	  
nimi,	  mis	  näitab	  elu	  Saksamaal	  aastail	  1919-‐2000?	  Sarja	  filmiti	  20	  aasta	  
jooksul	  ning	  see	  on	  üks	  pikimaid	  filmisarju	  ajaloos.	  

	   	  	  

304	   Mille	  näited	  on	  jitterbug,	  charleston	  ja	  merengue?	  
	  

	   	  	  

305	   Milline	  muusikal	  võitis	  2006.	  aasta	  Tony	  Awards'il	  parima	  muusikali	  
auhinna?	  Teos	  põhineb	  The	  Four	  Seasons'i	  ajalool	  ning	  ka	  muusika	  on	  
sellelt	  bändilt.	  

	   	  	  

306	   Nimetage	  2008.	  aasta	  animafilm,	  mille	  
näol	  on	  tegu	  teise	  Bollywoodist	  tulnud	  
filmiga,	  mida	  levitasid	  ka	  Hollywoodi	  
stuudiod.	  Peategelaseks	  on	  Mumbais	  elav	  
koer,	  kes	  visati	  oma	  luksuslikust	  kodust	  
välja	  sundides	  teda	  enda	  eest	  ise	  tänaval	  
hoolt	  kandma.	  	  

	   	  	  

307	   Millisest	  riigist	  on	  pärit	  manifesti	  Dogma	  95	  taga	  olevad	  režissöörid?	  
	  

	   	  	  

308	   Milline	  India	  naisautor	  võitis	  1997.	  aastal	  Booker'i	  auhinna	  oma	  teose	  
„Väikeste	  asjade	  jumal“	  (The	  God	  of	  Small	  Things)	  eest?	  

	   	  	  

309	   Kellest	  sai	  2009.	  aastal	  esimene	  artist,	  kelle	  debüütalbumilt	  on	  jõudnud	  
seitse	  lugu	  Billboard	  Top	  100	  edetabelisse?	  Üks	  tema	  muusikavideotest	  
on	  vaadatuim	  YouTube's	  läbi	  aegade,	  eespool	  Lady	  Gaga'stki.	  

	   	  	  

310	   Milline	  rokižanr,	  tuntud	  ka	  kui	  "Seattle	  Sound",	  oli	  kaubanduslikult	  
edukas	  1990-‐ndate	  alguses,	  kui	  seda	  viljelesid	  nt.	  Nirvana,	  Pearl	  Jam	  ja	  
Alice	  In	  Chains?	  

	   	  	  

311	   Milline	  esmakordselt	  1943.	  aastal	  ilmunud	  raamat	  on	  läbi	  aegade	  enim	  
müünud	  algupäraselt	  prantsuskeelne	  bestseller?	  

	   	  	  

312	   Kes	  on	  see	  näitleja,	  tuntud	  oma	  rolli	  poolest	  
Sheldon	  Cooper'ina	  situatsioonikomöödias	  The	  Big	  
Bang	  Theory?	  	  

	   	  	  

313	   Millise	  1909.	  ja	  1939.	  aasta	  vahel	  Maurice	  Leblanc'i	  sulest	  ilmunud	  
Prantsuse	  raamatusarja	  peategelane	  on	  džentelmenist	  varas?	  
Raamatutest	  on	  tehtud	  mitu	  ekraniseeringut,	  nende	  hulgas	  1970-‐ndatel	  
filmitud	  telesari	  Georges	  Descrières'ga	  peaosas.	  

	   	  	  

314	   Milline	  hevimetalli	  alažanr	  on	  peamiselt	  Norra	  bändide	  pärusmaaks	  
alates	  1990-‐ndatest?	  Nende	  seas	  on	  näiteks	  Dimmu	  Borgir,	  Darkthrone,	  
Burzum	  ja	  Emperor,	  kes	  kõik	  on	  aidanud	  žanrit	  defineerida.	  

	   	  	  

315	   Milline	  William	  Shakespeare'i	  näidend	  jutustab	  meile	  loo	  kangelanna	  
Rosalindist,	  kes	  põgenes	  oma	  onu	  õukonnast	  koos	  nõbu	  Celia	  ja	  narr	  
Touchstone'ga?	  Näidend	  on	  tuntud	  ühe	  ütluse	  poolest:	  "Maailm	  ongi	  
teater	  ja	  mehed-‐naised	  ainult	  näitlejad".	  

	   	  	  



316	   Milline	  aastail	  1844-‐1908	  elanud	  Hispaania	  viiuldaja	  ja	  helilooja	  on	  
tuntud	  oma	  1878.	  aastal	  avaldatud	  teose	  „Mustlasviisid“	  poolest?	  Mees	  
on	  tuntud	  kui	  üks	  ajaloo	  parimates	  viiuldajatest	  ning	  mitmed	  heliloojad,	  
nt.	  Bruch	  ja	  Saint-‐Saëns	  kirjutasid	  talle	  viiulikontserte.	  

	   	  	  

317	   See	  laulja	  oli	  komöödianäitleja	  Jerry	  Lewise	  
lavapartneriks	  duetis,	  mis	  esines	  nii	  
televiisoris,	  raadios	  kui	  kinolinal.	  Kes?	  	  

	   	  	  

318	   Arnold	  Schönberg	  arendas	  välja	  sellise	  meetodi,	  kus	  kasutatakse	  kõiki	  
kromaatilise	  skaala	  toone	  ja	  toonide	  järjekord	  jääb	  alati	  samaks.	  Kuidas	  
seda	  tehnikat	  kutsutakse?	  

	   	  	  

319	   	  Kuidas	  on	  selle	  tüüpilise	  Itaalia	  commedia	  dell'arte	  
tegelase	  nimi?	  Tavaliselt	  kuvatakse	  teda	  kui	  toore	  
ja	  lolli	  käitumisega	  tegelast,	  kes	  võib	  olla	  ka	  vägagi	  
kaval.	  Tihti	  saab	  see	  tegelane	  ka	  peksa.	  	  

	   	  	  

320	   Millises	  Josen	  von	  Sternbergi	  lavastatud	  1930.	  aasta	  filmis	  mängisid	  
peaosades	  Marlene	  Dietrich	  ja	  Emil	  Jannings?	  Film	  põhineb	  Heinrich	  
Manni	  romaanil	  "Professor	  Unrat".	  

	   	  	  

321	   Kes	  mängib	  Angel	  Salvadore	  rolli	  tulevas	  filmis	  X-‐Men:	  First	  Class?	  
Näitlejanna	  ema	  on	  Lisa	  Bonet	  ja	  isa	  on	  võitnud	  Grammy	  auhinna	  
"parima	  meessoost	  rokkžanri	  vokaalesituse"	  eest	  neli	  aastat	  järjest.	  
Tema	  eelmiste	  filmide	  seas	  on	  näiteks	  "The	  Brave	  One"	  koos	  Jodie	  
Foster'iga	  ning	  "No	  Reservations"	  koos	  Catherine	  Zeta-‐Jones'iga.	  

	   	  	  

322	   Milline	  põlisrahvas	  tegeleb	  kõrilaulutehnikaga,	  mida	  tuntakse	  kui	  
katajjaq?	  Erinevalt	  teistest	  kõrilaulu	  harrastavatest	  rahvastest	  nagu	  
mongolid	  või	  tiibetlased,	  laulavad	  seda	  peamiselt	  naised	  duetina.	  
Sooloharrastajad	  nagu	  Tanya	  Tagaq	  on	  laulnud	  ka	  koos	  tuntud	  
artistidega	  nagu	  Björk.	  

	   	  	  

323	   Millisest	  riigist	  on	  pärit	  režissöörid	  Asghar	  Farhadi	  ja	  Abbas	  Kiarostami?	  
Esimene	  neist	  võitis	  Kuldse	  Karu	  2011.	  aastal	  filmi	  Simin	  and	  Nader,	  A	  
Separation	  eest	  ning	  teine	  võitis	  1997.	  aastal	  Kuldse	  Palmioksa	  filmi	  
Taste	  of	  Cherry	  eest.	  

	   	  	  

324	   Milline	  telesari	  oli	  eetris	  13	  hooaega	  1978-‐1991?	  2011.	  aastal	  teeb	  sari	  
väikese	  comebacki.	  Mitmed	  varasemad	  osatäitjad	  mängivad	  enda	  rolle	  
edasi,	  sari	  keskendub	  John	  Ross'ile,	  originaalsarja	  ühe	  peategelase	  poja	  
elule.	  

	   	  	  

325	   Milline	  Kuldse	  Palmioksa	  võitnud	  film	  põhineb	  Bary	  Gifford'i	  1989.	  aastal	  
ilmunud	  raamatul	  alapealkirjaga	  The	  Story	  of	  Sailor	  and	  Lula?	  

	   	  	  

326	   Nimetage	  helilooja	  (1732-‐1809),	  kes	  komponeeris	  1770-‐ndatel	  
"Palindroomi"	  nime	  kandva	  sümfoonia,	  milles	  on	  tagurpidi	  mängitav	  
lõik?	  

	   	  	  

327	   Millise	  riigi	  filmitööstus,	  tuntud	  kui	  Nollywood,	  on	  maailma	  suuruselt	  
teine	  filmitööstus	  toodetavate	  filmide	  arvu	  poolest?	  Nimekirjas	  paigutub	  
riik	  India	  järele,	  ent	  USA	  ette.	  

	   	  	  



328	   Milline	  laul	  oli	  suur	  hitt	  Hollandi	  bändile	  Shocking	  
Blue?	  Pala	  laulis	  Mariska	  Veres	  ning	  see	  jõudis	  
Billboard	  Hot	  100	  edetabeli	  esikohale	  1970.	  aastal.	  
Hiljem	  oli	  sama	  laul	  hitiks	  ka	  bändile	  Bananarama.	  	  

	   	  	  

329	   Milline	  1987.	  aastast	  pärit	  John	  Adams'i	  ooper	  on	  saanud	  oma	  nime	  21.-‐
28.	  veebruaril	  1972	  toimunud	  riigivisiidi	  järgi?	  

	   	  	  

330	   Kes	  on	  see	  Rootsi	  kirjanik,	  kelle	  sulest	  on	  valminud	  näidendid	  "Preili	  
Julie"	  ja	  "Isa"?	  Ta	  oli	  ka	  tunnustatud	  maalikunstnik	  mõnede	  väga	  
radikaalsete	  motiividega	  varase	  20.	  sajandi	  jaoks.	  

	   	  	  

331	   Mis	  jaapani	  instrument	  see	  on,	  
mille	  nimi	  otsetõlkes	  oleks	  "kolme	  
maitsega	  keeled"?	  

	   	  	  

332	   Kes	  on	  see	  džässipianist,	  kes	  elas	  50	  
aastat	  mehena?	  Ta	  isegi	  abiellus	  nii,	  et	  
kuni	  tema	  surmani	  1989	  keegi	  ei	  
märganudki,	  et	  tegu	  oli	  tegelikult	  naisega.	  	  

	   	  	  

333	   Mis	  oli	  planeeritud	  viiest	  romaanist	  koosneva	  romaanisarja	  koondnimi,	  
mida	  kirjutas	  juudi	  päritolu	  Irène	  Némirovskij,	  kes	  hukkus	  Auschwitz'is	  
1942.	  aastal?	  Valmis	  said	  vaid	  2	  novelli,	  Tempête	  ja	  Dolce.	  Need	  olid	  
kirjutatud	  mikroskoopilise	  käekirjaga	  140	  leheküljele,	  mis	  tavalises	  
trükikirjas	  ulatus	  500	  lehekülje	  peale.	  Tema	  tütar	  hoidis	  neid	  50	  aastat	  
ilma	  lugemata,	  arvates,	  et	  need	  on	  päevikud,	  mida	  olnuks	  liiga	  valus	  
lugeda.	  Kui	  tütar	  lõpuks	  avastas,	  et	  tegu	  on	  romaanidega,	  lasi	  ta	  need	  
avalikustada,	  tekitades	  2004.	  aastal	  Prantsusmaal	  sensatsiooni.	  

	   	  	  

334	   Dream	  of	  the	  Red	  Chamber	  on	  enimmüüdud	  üheköiteline	  raamat,	  mis	  ei	  
ole	  kirjutatud	  inglise	  keeles.	  Esimese	  80	  peatüki	  autor	  on	  märgitud	  
raamatu	  autoriks.	  Kirjanik	  suri	  1763/1764.	  aastal,	  enne	  kui	  ta	  jõudis	  
teose	  lõpetada.	  Kes?	  

	   	  	  



335	   Millised	  kaks	  tähestiku	  tähte	  
moodustasid	  selle	  üle	  300	  kilo	  
kaaluva	  Hawaii	  laulja	  
Kamakawiwo'ole	  artistinime?	  
Ta	  sai	  kuulsaks	  1993.	  aastal	  
oma	  seguga	  lauludest	  Over	  the	  
Rainbow	  ja	  What	  a	  Wonderful	  
World.	  Sama	  nime	  kandis	  ka	  
2009.	  aastal	  surnud	  New	  Yorgis	  
elanud	  grafitikunstnik.	  	  

	   	  	  

336	   Nimetage	  ballett,	  mille	  lugu	  põhineb	  kahel	  Saksa	  autori	  E.T.A.	  Hoffmanni	  
õudustärataval	  lühijutul	  Der	  Sandmann	  ja	  Die	  Pupp.?	  1870.	  aastal	  
esietendunud	  balleti	  muusika	  komponeeris	  Léo	  Delibes	  ning	  sisu	  räägib	  
saatanlikust	  leiutajast,	  kes	  valmistas	  elusuuruse	  ja	  elutruu	  tantsiva	  nuku.	  

	   	  	  

337	   See	  Elevandiluuranniku	  päritolu	  Prantsuse	  džässtrummar	  sündis	  1958.	  
aastal.	  Tal	  on	  ilmunud	  neli	  sooloalbumit	  ning	  ta	  osaleb	  tihti	  sessioonidel.	  
Mees	  on	  mänginud	  nii	  Peter	  Gabriel'i,	  Stingi,	  Jan	  Garbareki,	  Joe	  Satriani,	  
Jeff	  Beck'i,	  Eurythmics'i	  kui	  Youssou	  N'Dour'i	  jaoks,	  tuuril	  on	  ta	  käinud	  
Stingi,	  Peter	  Gabrieli	  ja	  Jan	  Garbarek'iga.	  Aastatel	  2003	  -‐	  2010	  oli	  ta	  üks	  
teleshow	  Nouvelle	  Star	  kohtunikest	  (Prantsuse	  variant	  saatest	  "Eesti	  
otsib	  superstaari").	  Kellega	  on	  tegu?	  

	   	  	  

338	   Nimetage	  Vene	  näitleja	  ja	  laulja,	  keda	  
tuntakse	  ka	  kui	  "Vene	  Elvist".	  Surres	  samuti	  
42-‐aastasena,	  leidis	  see	  mees	  oma	  lõpu	  
1980.	  aastal	  peale	  alkoholi	  ja	  heroiini	  
tarvitamist.	  Üle	  1	  miljoni	  inimese	  käis	  tema	  
matustel.	  	  

	   	  	  

339	   Kes	  komponeeris	  ooperi	  „Leek“	  (La	  Fiamma),	  mis	  põhineb	  1590.	  aastal	  
nõiana	  põletatud	  Norra	  tüdruku	  Anne	  Pedersdotter'i	  lool?	  Ooperis	  leiab	  
sama	  juhtum	  aset	  7.	  sajandil	  Ravennas	  ning	  tüdruku	  nimi	  on	  muudetud	  
Silvanaks.	  

	   	  	  

340	   Nimetage	  see	  muusika-‐
instrument,	  mis	  kasutab	  auru	  
või	  gaasi	  helide	  tekitamiseks.	  
Instrument	  jagab	  oma	  nime	  
Kreeka	  mütoloogilise	  
tegelasega	  ning	  seda	  on	  
kasutatud	  tsirkusemuusikas	  
aastakümneid.	  	  

	   	  	  

	   	   Kokku	   	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



NORWEGIAN	  QUIZZING	  OPEN	  2011	  
Loodus	  ja	  loodusteadus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Võistleja	  nimi	  ja	  nr:	  	  

______________________________	  
401	   Mis	  on	  selle	  igihalja	  puu	  nimi,	  mis	  peamiselt	  

kasvab	  Liibanonis	  (kus	  see	  on	  rahvuspuuks),	  
Süürias	  ja	  Türgis?	  	  

	   	  	  

402	   Milline	  meri	  ühendab	  Musta	  merd	  Egeuse	  merega?	   	   	  	  
403	   Milline	  peamiselt	  Hiinas,	  Birmas	  ja	  Kesk-‐Ameerikas	  

leiduv	  kivi	  on	  pildil?	  Varem	  kasutati	  seda	  relvade	  
tegemisel,	  tänapäeval	  aga	  kalliskividena.	  Seda	  on	  mitut	  
värvi,	  peamiselt	  rohelist	  ja	  oranži.	  	  

	   	  	  

404	   Milline	  kreeka	  täht	  sõna	  "kiirgus"	  ees	  tähistab	  elektronidest	  ja	  
antineutriinodest	  koosnevat	  kiirgust?	  

	   	  	  

405	   Millises	  riigis	  asub	  Van'i	  järv,	  mahult	  üks	  20	  suurimast	  
järvest	  maailmas?	  Kassitõug	  Van	  pärineb	  selle	  järve	  
lähedastelt	  aladelt.	  	  

	   	  	  

406	   Kes	  oma	  1609.	  aastal	  avaldatud	  töös	  Astronomia	  Nova	  jõudis	  
järeldusele,	  et	  planeedil	  tiirlevad	  ellipsikujulistel	  orbiitidel?	  

	   	  	  

407	   Kes	  oli	  esimene	  inimene,	  kes	  võitis	  kaks	  Nobeli	  auhinda?	   	   	  	  
408	   Milline	  keemiline	  element	  peab	  olema	  aines,	  et	  seda	  saaks	  kutsuda	  

orgaaniliseks?	  
	   	  	  

409	   Milline	  teatud	  mardikat	  meenutav	  kalliskivi	  oli	  püha	  iidsetele	  
egiptlastele?	  Seda	  vääriskivi	  seostati	  jumal	  Khepri'ga.	  

	   	  	  

410	   Mitu	  kiirt	  on	  alati	  lumehelbel	  tänu	  jää	  kristallilisele	  struktuurile?	   	   	  	  
411	   Milline	  jaapanikeelne	  sõna	  tähistab	  hiidlainete	  seeriat	  (ingl.	  k.wave	  

train),	  mis	  tekib	  suure	  hulga	  vee	  äkilisel	  asukohamuutusel,	  nt.	  veealuse	  
maavärina	  või	  maalihke	  tulemusena?	  Selline	  laine	  tabas	  Jaapanit	  märtsis	  
2011.	  

	   	  	  

412	   Milline	  mitteametlik	  nimi	  on	  antud	  sellele	  Paapua	  
Uus-‐Guineas	  Foja	  mägedes	  avastatud	  konnale?	  
Loomakese	  avastasid	  Conservation	  International	  ja	  
National	  Geographic	  Society	  2008.	  aasta	  
ekspeditsioonil.	  Konn	  sai	  oma	  nime	  ebahariliku	  nina	  
järgi,	  mida	  seni	  teadmata	  põhjustel	  saab	  suurendada.	  	  

	   	  	  

413	   Mis	  on	  dominantsuse	  vastand	  geneetikas?	  (nt.	  "dominantne"	  geen)	   	   	  	  
414	   Mis	  on	  selle	  ahvi	  Leontopithecus	  rosalia	  eestikeelne	  

nimi?	  Selle	  liigi	  isendid	  elavad	  Brasiilia	  
vihmametsades,	  kaaluvad	  umbes	  700	  grammi	  ning	  
on	  ca.	  40	  sentimeetri	  pikkused.	  	  
	  
	  

	   	  	  

415	   Milline	  taimeperekond	  on	  Jaapani	  rahvussümbol	  
ning	  keiserliku	  pitsati	  osa?	  	  

	   	  	  



416	   Milline	  rekord	  püstitati	  Liibüas,	  Al'Aziziyah-‐is	  13.	  septembril	  1922?	   	   	  	  
417	   Millises	  seitsmest	  maailmajaost	  (Aasia,	  Aafrika,	  Antarktika,	  Austraalia,	  

Euroopa,	  Põhja-‐Ameerika,	  Lõuna-‐Ameerika)	  võib	  leida	  elektriangerjaid	  
looduses?	  

	   	  	  

418	   Milline	  esimest	  korda	  1637.	  aastal	  välja	  pakutud,	  kuid	  kuni	  1995.	  aastani	  
kinnitamata	  teoreem	  väidab,	  et	  kolmel	  positiivsel	  täisarvul	  x,	  y	  ja	  z	  on	  
võimatu	  rahuldada	  avaldist	  xn	  +	  yn	  =	  zn	  ,	  kui	  n	  on	  suurem	  kui	  kaks?	  

	   	  	  

419	   Millisesse	  imetajate	  perekonda	  kuulub	  Dyacopterus	  spadiceus,	  ainus	  
teadaolev	  liik,	  kelle	  isastel	  esinevad	  piimanäärmed?	  

	   	  	  

420	   Mis	  on	  selle	  mehe	  nimi,	  kes	  hoolimata	  halvatusest	  on	  
silmapaistvaid	  täiendusi	  andnud	  teoreetilise	  füüsika	  
vallas?	  1979	  -‐	  2009	  kuulus	  talle	  tiitel	  Lucasian	  Professor	  of	  
Mathematics	  Cambridge's.	  	  

	   	  	  

421	   Milline	  ligi	  1300	  liigist	  koosnev	  luiskalade	  perekond	  seltsis	  perciformes	  
elutseb	  peamiselt	  mageveekogudes?	  Eriti	  mitmekülgne	  on	  nende	  
kooslus	  Aafrikas	  Victoria,	  Malawi	  ja	  Tanganjika	  järvedes,	  kus	  leidub	  üle	  
100	  liigi.	  

	   	  	  

422	   Hoolimata	  sellest,	  et	  Talibani	  võimu	  all	  vähenes	  toodang	  nullilähedale,	  
on	  Afganistan	  jälle	  maailma	  suurim	  ***	  taime	  tootja,	  andes	  90%	  
maailma	  toodangust.	  Mis	  taim?	  

	   	  	  

423	   Need	  ühes	  East	  Sussexi	  karjääris	  1912.	  aastal	  leitud	  fossiilsed	  luud	  
(pealuu	  ja	  lõualuu)	  osutusid	  üheks	  suurimaks	  pettuseks	  antropoloogia	  
ajaloos.	  Selgus,	  et	  luud	  kuuluvad	  hoopis	  orangutangile	  (või	  ka	  teistele	  
loomadele).	  Nimetage	  karjäär,	  mis	  andis	  nime	  sellele	  „inimesele“.	  

	   	  	  

424	   Millise	  elemendi	  avastasid	  esmakordselt	  Jules	  Janssen	  ja	  Norman	  
Lockyer,	  kes	  jälgisid	  tundmatut	  spektrijoont	  Päikesel	  päikesevarjutuse	  
ajal	  1868.	  aastal?	  

	   	  	  

425	   Mis	  on	  selle	  Venemaa	  koha	  nimi,	  kus	  30.	  juunil	  1908	  leidis	  aset	  
arvatavasti	  meteoriidi	  poolt	  põhjustatud	  plahvatus,	  mille	  tugevust	  võib	  
võrrelda	  tuhande	  Hiroshima	  aatomipommiga?	  Plahvatus	  lõi	  pikali	  umbes	  
80	  miljonit	  puud.	  

	   	  	  

426	   Nimetage	  Gregor	  Mendeli	  geneetikateadust	  eiranud	  Ukraina	  bioloog,	  
kelle	  otsustav	  roll	  nõukogude	  põllumajandusteaduses	  1920-‐ndaist	  1960-‐
ndateni	  tegi	  suurt	  kahju	  nii	  põllumajandustoodangule	  kui	  teadusele.	  

	   	  	  

427	   Millisel	  riigil	  on	  maailma	  pikim	  rannajoon,	  peaaegu	  neli	  korda	  sama	  pikk	  
kui	  nimekirjas	  teisel	  kohal	  oleval	  riigil?	  

	   	  	  

428	   Millist	  terminit	  või	  sõna	  kasutas	  ilmselt	  esimest	  korda	  Saksa	  filosoof	  
Magnus	  Hundt	  1501.	  aastal?	  USA-‐s	  oli	  selle	  teadusharu	  loojaks	  Franz	  
Boas,	  samas	  kui	  Marcel	  Mauss'i	  peetakse	  Prantsuse	  koolkonna	  rajajaks.	  

	   	  	  

429	   Mis	  on	  selle	  värvilise	  linnu	  nimi,	  
perekonnast	  Rupicola?	  Tegu	  on	  Peruu	  
rahvuslinnuga.	  	  

	   	  	  

430	   Milline	  keemiline	  element	  	  järjenumbriga	  46	  on	  sarnaselt	  plaatinale	  eriti	  
hea	  katalüsaator	  keeruliste	  orgaaniliste	  ühendite	  koostamisel?	  2010.	  
aasta	  Nobeli	  keemiaauhind	  anti	  meetodile,	  mis	  kasutab	  küsitavat	  
elementi.	  

	   	  	  

431	   Mis	  on	  selle	  salamandriliigi	  Cryptobranchus	  alleganiensis	  nimi?	  Tegu	  on	  
suuruselt	  kolmanda	  salamandriliigiga	  maailmas;	  ta	  pärineb	  USAst.	  Kuigi	  
tegu	  on	  suht	  ohutu	  liigiga,	  on	  tema	  hirmuäratav	  nimi	  arvatavasti	  tingitud	  
sellest,	  et	  kunagi	  ammu	  hirmutasid	  need	  loomad	  mandri	  asustajaid.	  

	   	  	  



432	   Mis	  on	  esimese	  geoloogilise	  eooni	  nimi?	  See	  kestis	  Maa	  tekkest	  ~4,6	  
miljonit	  aastat	  tagasi	  kuni	  ajani	  u.	  3,8	  -‐	  3,6	  miljonit	  aastat	  tagasi.	  Sellele	  
järgnes	  Arhaikumi	  eoon.	  

	   	  	  

433	   Mis	  nime	  kannavad	  fraktaalid,	  mille	  näol	  on	  tegu	  ühtede	  
esimeste	  kirjeldatud	  fraktaalkurvidega?	  Need	  nimetati	  
Rootsi	  matemaatiku	  järgi,	  kes	  mainis	  kõnealuseid	  objekte	  
oma	  1904.	  aastal	  avaldatud	  artiklis.	  	  

	   	  	  

434	   Üks	  veidramaid	  2010.	  aastal	  avastatud	  olendeid	  sai	  endale	  ladinakeelse	  
nime	  Tyrannobdella	  rex,	  austusavaldusena	  teada-‐tuntud	  väljasurnud	  
dinosaurusele.	  Sellise	  nime	  sai	  liik	  oma	  ebaproportsionaalselt	  suurte	  
hammaste	  tõttu,	  mis	  on	  viis	  korda	  suuremad	  kui	  teistel	  sarnastel	  liikidel.	  
Mis	  loomaga	  (alamklass)	  on	  tegu?	  

	   	  	  

435	   Kes	  oli	  see	  vene	  naisteadlane,	  kes	  Karl	  Weierstrass'i	  juhendamise	  all	  
esitas	  1874.	  aastal	  kolm	  matemaatilist	  uurimust,	  millest	  üks	  oli	  seotud	  
osaliste	  diferentsiaalarvutustega?	  Ta	  oli	  esimene	  naine	  Euroopas,	  kes	  
teenis	  välja	  doktorikraadi	  matemaatikas.	  Oma	  professoriametit	  ei	  
suutnud	  ta	  kinnitada	  enne	  1889.	  aastat	  Stockholmis,	  kus	  ta	  suri	  kaks	  
aastat	  hiljem	  41-‐aastasena	  gripi	  tagajärjel.	  

	   	  	  

436	   Milline	  keemiline	  element	  nimetati	  vastuoluliselt	  1997.	  aastal	  teadlase	  
järgi,	  kes	  tol	  hetkel	  oli	  veel	  elus?	  Vaidluse	  käigus	  toodi	  välja,	  et	  ka	  
Einstein	  ja	  Fermi	  olid	  veel	  elus	  ajal,	  kui	  einsteinium	  ja	  fermium	  pakuti	  
keemiliste	  elementide	  nimedeks.	  

	   	  	  

437	   Nimetage	  kosmosesüstik,	  mille	  näol	  on	  tegu	  
Nõukogude	  vastusega	  Ameerika	  
kosmoseprogrammile	  Space	  Shuttle.	  Sõiduk	  on	  
nimetatud	  venekeelse	  sõna	  "lumetorm"	  järgi	  ning	  
see	  tegi	  ühe	  mehitamata	  sõidu	  kosmosesse	  1988.	  
aastal	  enne,	  kui	  programm	  tühistati.	  	  

	   	  	  

438	   Kes	  on	  andnud	  tõenäosusteoorias	  nime	  "sõltuvale	  tõenäosusele"?	  See	  
aitab	  selgitada	  pöördtõenäosust,	  näiteks	  teades	  juhtumi	  A	  tõenäosuse	  
sõltuvust	  juhtumist	  B,	  mis	  on	  juhtumi	  B	  tõenäosus	  sõltudes	  juhtumist	  A?	  
Teoreem	  on	  nimetatud	  inglise	  matemaatiku	  järgi	  (1702-‐1761).	  

	   	  	  

439	   Millises	  saareriigis	  asub	  Jellyfish	  Lake?	  Järv	  on	  umbes	  450	  meetri	  
pikkune	  ning	  see	  on	  tuntud	  nähtuse	  poolest,	  kus	  miljonid	  meriristid	  
ujuvad	  regulaarselt	  üle	  järve,	  ühtides	  päikesevalgust	  püüdva	  planktoni	  ja	  
bakteritega.	  

	   	  	  

440	   Mis	  nime	  kannab	  Bhutani	  kõrgeim	  mägi?	  Paljud	  
peavad	  seda	  kõrgeimaks	  inimese	  poolt	  
vallutamata	  mäetipuks.	  	  

	   	  	  

	   	   Kokku	   	  	  
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______________________________	  
501	   Kui	  jalgpalli	  MM-‐finaalmatšil	  on	  seis	  viigis	  peale	  tava-‐	  ja	  lisaaja	  lõppu,	  

kuidas	  selgitatakse	  võitja?	  
	   	  	  

502	   Mäesuusatamise	  trassi	  nimetatakse	  ka	  rajaks.	  Nimetage	  teine	  
olümpiaspordiala,	  kus	  võistlus	  toimub	  rajal?	  what	  other	  olympic	  sport	  
also	  takes	  place	  on	  a	  piste?	  

	   	  	  

503	   Lisaks	  lahtilöömispallile,	  mitu	  palli	  on	  veel	  mängus	  8-‐palli	  piljardis?	  
How	  many	  balls	  is	  the	  pool	  game	  8-‐ball	  played	  with,	  in	  addition	  to	  the	  
cue	  ball?	  

	   	  	  

504	   Kes	  võitis	  naiste	  100	  meetri	  ja	  200	  meetri	  jooksud	  nii	  1990.	  aasta	  EM-‐l	  
kui	  1991.	  aasta	  MM-‐l?	  Pärast	  seda	  jäi	  ta	  vahele	  dopingu	  kasutamisega	  
1992.	  aasta	  OM-‐i	  eel.	  

	   	  	  

505	   Kes	  on	  see	  Mehhiko	  golfimängija,	  kes	  võitis	  
2	  suurturniiri	  ning	  oli	  alates	  2007.	  aastast	  nr.	  
1	  naismängija,	  kuni	  ta	  lõpetas	  
sporditegemise	  2010.	  aastal?	  	  

	   	  	  

506	   Tegu	  on	  kõige	  väärtuslikuma	  mängijaga	  
NBAs	  nii	  2008/09	  kui	  2009/10	  hooaegadel,	  
ühtlasi	  oli	  ta	  2008.	  aastal	  olümpiakulla	  
võitnud	  USA	  tiimis.	  Kes	  on	  see	  mängija,	  kes	  
liitus	  klubiga	  Miami	  Heat	  enne	  tänavust	  
hooaega?	  	  

	   	  	  

507	   2008.	  aasta	  olümpiamängudel	  võitsid	  kaks	  riiki	  kõik	  neli	  võrkpalli	  
kuldmedalit.	  Üks	  neist	  riikidest	  oli	  USA,	  kes	  mängis	  teise	  riigiga	  kolmes	  
finaalis	  neljast.	  Mis	  oli	  teine	  riik?	  

	   	  	  

508	   Nimetage	  spordivahend,	  mida	  algul	  kutsuti	  snurferiks.	   	   	  	  
509	   Nimetage	  jalgpallur,	  kes	  lõi	  ainsa	  värava	  

2010.	  aasta	  MM-‐finaalis.	  	  
	   	  	  

510	   Kuidas	  nimetatakse	  riietuseset,	  mis	  kaitseb	  meessuguorganeid?	  Seda	  
kasutavakse	  eeskätt	  võitluskunstides,	  aga	  ka	  muudel	  spordialaldel,	  kus	  
esineb	  kehalist	  kontakti.	  

	   	  	  



511	   Milline	  Nõukogude	  iluvõimleja	  võitis	  kolm	  
kuldmedalit	  1976.	  aasta	  olümpiamängudelt	  
ja	  kaks	  1980.	  aasta	  OM-‐lt?	  Ta	  oli	  esimene	  
naine	  olümpiamängude	  ajaloos,	  kes	  
saavutas	  täiuslikud	  10	  punkti	  nii	  
toenghüppe	  kui	  vabaharjutuse	  eest,	  samuti	  
oli	  ta	  esimene	  naine	  kes	  vabaharjutuses	  tegi	  
topelttagurpidisalto.	  

	   	  	  

512	   Nimetage	  arvutimäng	  (action-‐adventure	  game),	  mille	  tegevus	  toimub	  
1911.	  aastal	  Metsiku	  Lääne	  allakäiguaastail.	  Mäng	  ilmus	  PlayStation’ile	  
aastal	  2010,	  väljaandja	  Rockstar	  Games.	  Mäng	  jälgib	  endise	  gangsteri	  
John	  Marstoni	  tegemisi,	  kes	  üritab	  tabada	  oma	  kunagise	  gängi	  liikmeid,	  
et	  päästa	  oma	  perekonda.	  

	   	  	  

513	   Kes	  on	  see	  tennisist,	  maailma	  esinumber	  
aprillis	  2009?	  Ta	  pole	  võitnud	  ühtki	  suure	  
slämmi	  turniiri,	  kolmest	  finaalist	  on	  ta	  
väljunud	  kaotajana.	  Märtsis	  2011	  on	  ta	  
maailma	  108.	  reket.	  	  

	   	  	  

514	   Nimetage	  spordivahend,	  millega	  on	  võimalik	  sooritada	  „Double	  Dutch“.	  
Selle	  vahendiga	  sportimine	  (ehk	  mängimine	  ehk	  harjutamine)	  on	  eriti	  
populaarne	  Ameerika	  koolides,	  kuid	  ka	  mujal	  maailmas.	  	  

	   	  	  

515	   Millisel	  ratsaspordialal	  kasutatakse	  järjest	  
rohkem	  robot-‐džokisid,	  pärast	  seda	  kui	  
2000ndate	  algul	  keelati	  tavapärased	  laps-‐
džokid?	  	  

	   	  	  

516	   Nimetage	  asi,	  mis	  on	  osa	  millestki	  suuremast.	  See	  asi	  koosneb	  
sektoritest,	  mis	  kohati	  kattuvad.	  Sektorid	  kannavad	  nimesid	  Orphelins,	  
Jeu	  zéro,	  Voisins	  de	  zéro,	  Le	  tiers	  du	  cylindre	  jt.	  	  

	   	  	  

517	   Nimetage	  üks	  kahest	  riigist,	  kus	  Dakari	  ralli	  on	  viimase	  kolme	  aasta	  
jooksul	  aset	  leidnud.	  

	   	  	  

518	   Kes	  on	  see	  Soome	  pikamaajooksja,	  kes	  võitis	  olümpiakulla	  nii	  5000	  kui	  
10000	  meetri	  jooksus	  nii	  1972	  kui	  1976?	  1972.	  aastal	  püstitas	  ta	  
maailmarekordi	  pikemal	  distantsil	  isegi	  peale	  rajal	  kukkumist.	  

	   	  	  

519	   Esimese	  kaasaegse	  versiooni	  sellest	  olümpiamängudel	  kasutatavast	  
asjast	  (tootest)	  lõid	  George	  Nissen	  ja	  Larry	  Griswold	  1936.	  aastal.	  
Tänapäeva	  OM-‐	  ja	  MM-‐del	  on	  levinud	  brändiks	  Ross.	  	  

	   	  	  



520	   Võitnud	  PGA	  turniiri	  2010.	  aastal,	  oli	  küsitav	  
sportlane	  esimene	  sakslane	  pärast	  Bernhard	  
Langerit	  1993,	  kes	  on	  võitnud	  ühe	  neljast	  golfi	  	  
suurturniirist.	  Aastal	  2011	  on	  ta	  maailma	  edetabeli	  
nr.1.	  Kes?	  	  

	   	  	  

521	   Mis	  on	  suurim	  USA	  linn,	  millel	  pole	  võistkonda	  kõigis	  neljas	  suurimas	  
võistkonnaspordis	  (MLB,	  NBA,	  NFL	  ja	  NHL)?	  

	   	  	  

522	   See	  trofee	  on	  vanim	  käigusolev	  auhind	  
rahvusvahelises	  spordielus.	  Esmakordselt	  anti	  
see	  välja	  1851.	  aastal.	  1870-‐1983	  oli	  võitjaks	  
kogu	  aeg	  sama	  meeskond.	  Mis	  karikas?	  	  

	   	  	  

523	   Kui	  kaua	  kestab	  üks	  vanimaid	  võidusõite,	  iga-‐aastane	  kestvusvõidusõit	  
Le	  Mans'i	  ringrajal	  Prantsusmaal?	  

	   	  	  

524	   Millisel	  spordialal	  tühistati	  üks	  eliitturniiridest	  selle	  aasta	  veebruaris	  
esmakordselt	  65	  aasta	  jooksul?	  Tühistamise	  tõi	  kahtlustus	  
kokkuleppematšide	  suhtes.	  

	   	  	  

525	   	  Millises	  arvutimängus	  esines	  esimest	  korda	  Super-‐
Mario,	  seal	  veel	  nime	  Jumpman	  all?	  

	   	  	  

526	   Mis	  riigis	  toimub	  Tour	  de	  Romandie	  velotuur?	   	   	  	  
527	   Rootsi	  viievõistleja	  Hans-‐Gunnar	  Liljedahl	  Wall	  oli	  esimene	  sportlane,	  kes	  

kõrvaldati	  olümpiamängudelt	  seoses	  dopingu	  kasutamisega.	  Mis	  ainet	  
tema	  juurest	  leiti?	  

	   	  	  

528	   Millist	  seltskonnatantsu	  tutvustasid	  laiemale	  publikule	  abielupaar	  Irene	  
ja	  Vernon	  Castle	  1914.	  aastal?	  Algselt	  tantsiti	  seda	  ragtime-‐muusika	  
taustal,	  ent	  tänapäeval	  kasutatakse	  peamiselt	  big-‐bände.	  Algselt	  oli	  ka	  
tegu	  kiire	  tantsuga,	  ent	  tänapäeval	  on	  see	  üks	  aeglasemaid	  
standardtantse,	  eriti	  	  võrreldes	  "sugulase"	  quickstep'iga.	  

	   	  	  

529	   Ta	  on	  naiste	  squashis	  praegu	  maailmas	  nr.	  1	  ning	  võitnud	  World	  Open'i	  
2005,	  2006,	  2008,	  2009	  ja	  2010.	  aastal.	  Kes	  on	  see	  Malaisia	  
squashimängija?	  

	   	  	  

530	   Millisest	  riigist	  tuleb	  jalgpalliklubi	  (MŠK)	  Žilina,	  kes	  2010.	  aastal	  
debüteeris	  UEFA	  meistrite	  liigas?	  

	   	  	  

531	   Lisaks	  "läbi	  aegade	  parima	  rahvusvahelise	  
bowler'i"	  tiitlile	  on	  see	  mees	  nimetatud	  ka	  
Filipiinide	  sajandi	  sportlaseks.	  Mis	  on	  selle	  
bowlingutšempioni	  (hüüd)nimi,	  kelle	  näol	  on	  
tegu	  kuuekordse	  maailmakarika	  võitjaga	  ning	  kes	  
on	  mainitud	  Guinness'i	  rekordite	  raamatus	  kui	  
enima	  maailmakarikavõitudega	  mängija	  läbi	  
aegade?	  	  

	   	  	  



532	   Milline	  Go-‐le	  sarnanev	  lauamäng	  on	  pildil?	  
Väidetavalt	  leiutasid	  selle	  Piet	  Hein	  ja	  John	  
Forbes	  Nash	  täiesti	  iseseisvalt	  (s.t.	  ilma	  
mõjutusteta	  Go-‐st).	  	  

	   	  	  

533	   Millist	  Itaalia	  jalgpalliklubi	  mõjutas	  rängalt	  Superga	  lennuõnnetus	  4.	  
mail	  1949?	  Pea	  terve	  tiim,	  sh	  mängijad	  ja	  klubi	  juhatus	  hukkusid,	  kui	  
nende	  lennuk	  kukkus	  alla	  Itaalias	  Supergas.	  

	   	  	  

534	   Millisest	  riigist	  on	  pärit	  spordifirma	  Amer	  Sports?	  Tegu	  on	  maailma	  
suurima	  sporditarvete	  tootjaga,	  kellele	  kuuluvad	  muuhulgas	  brändid	  
Atomic,	  Wilson	  ja	  Salomon.	  

	   	  	  

535	   Millisel	  teisel	  alal	  lisaks	  teateujumisele	  võitis	  Morris	  Kirksey	  1920.	  aasta	  
olümpiamängudel	  kulla?	  Tegu	  on	  ühe	  kummalise	  kombinatsiooniga	  
erinevatel	  aladel	  osalemisest.	  

	   	  	  

536	   Kes	  on	  see	  Austraalia	  lumelaudur,	  kes	  võitis	  
naiste	  half-‐pipe	  võistluse	  2010.	  aasta	  
Vancouveri	  olümpiamängudel?	  Lisaks	  on	  ta	  
võitnud	  veel	  kaks	  kuld-‐	  ja	  kaks	  hõbemedalit	  
superpipe-‐klassis	  X	  Games'il.	  	  

	   	  	  

537	   Nimetage	  Austria	  maletaja,	  kes	  mängis	  1910.	  aastal	  tiitlimatši	  5:5	  viiki	  
Emanuel	  Laskeriga.	  Ta	  on	  ehk	  maailmameistritiitlile	  kõige	  lähemale	  
jõudnud	  maletaja,	  kes	  seda	  pole	  saavutanud.	  Selles	  otsustavas	  mängus	  
oli	  tal	  kindel	  võidupositsioon,	  ent	  lõpptulemusena	  ta	  siiski	  kaotas.	  
Maletaja	  suri	  kaheksa	  aastat	  hiljem	  Viinis	  kopsupõletikku	  ja	  nälga.	  

	   	  	  

538	   Viimased	  kaks	  hooaja	  tšempioni	  Ameerika	  kolledžijalgpallis	  on	  mõlemad	  
Alabama	  osariigist,	  mis	  on	  küllaltki	  väike	  oma	  4,6	  miljoni	  elanikuga.	  Siiski	  
on	  neil	  kaks	  tiimi,	  kes	  on	  üksteise	  ägedad	  rivaalid	  ning	  meelitavad	  kohale	  
80	  kuni	  100	  tuhat	  fänni.	  Alabama	  Ülikool	  (University	  of	  Alabama)	  on	  üks	  
võistkondadest,	  ent	  milline	  on	  teine?	  

	   	  	  

539	   Millise	  hüüdnime	  all	  võistles	  see	  
Senegali	  poksija?	  Tema	  õige	  nimi	  oli	  
Louis	  Mbarick	  Fall	  ning	  temast	  sai	  
kergekaalu	  maailmameister	  1922.	  
aastal,	  kui	  ta	  lõi	  Prantsuse	  tšempioni	  
Georges	  Carpentier'i	  nokauti.	  Värvika	  
tegelasena	  on	  ta	  muuhulgas	  kõndinud	  
mööda	  Champs-‐Élysée'd	  lõviga,	  kandes	  
smokingut	  ja	  silinderkübarat.	  Ta	  kaotas	  
oma	  tiitli	  aasta	  peale	  selle	  võitmist	  ning	  

sellele	  järgnes	  allakäik.	  1925.	  aastal	  leiti	  ta	  28-‐aastaselt	  kuulihaavaga	  
surnult.	  	  

	   	  	  

540	   Kuidas	  kutsuti	  Antiik-‐Roomas	  kurjategijaid,	  kes	  pidid	  üksteise	  vastu	  
gladiaatoritena	  võitlema?	  Üks	  oli	  silmasideme	  ning	  nuiaga,	  samas	  kui	  
teine	  oli	  relvata,	  ent	  nägi	  normaalselt.	  Vahel	  võitlesid	  mõlemad	  
silmasidemega	  nii,	  et	  kaks	  kohtunikku	  ja	  pealtvaatajad	  juhendasid	  neid.	  
Publik	  karjus	  vahel	  ka	  vääraid	  juhiseid,	  arvatavasti	  peamiselt	  enda	  
lõbuks.	  

	   	  	  

	   	   Kokku	   	  	  
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______________________________	  
601	   Kuidas	  nimetatakse	  seda	  	  Šoti	  päritolu	  mustrit?	  

Tänapäeval	  on	  see	  populaarne	  nii	  sokkide	  kui	  
kampsunite	  tegemisel.	  	  

	   	  	  

602	   	  See	  noor	  naine	  tuli	  2010.	  aastal	  
kolmandale	  kohale	  saate	  "Tantsud	  
tähtedega"	  Ameerika	  versioonis.	  Tema	  
eesnimi	  on	  Bristol,	  perekonnanime	  ja	  
kuulsust	  jagab	  ta	  aga	  eelkõige	  oma	  
poliitikust	  sugulasega.	  Kes?	  

	   	  	  

603	   Mis	  terminit	  kasutatakse	  kohvikutöötaja	  kohta,	  kes	  valmistab	  ja	  
serveerib	  espressopõhiseid	  jooke?	  Termin	  tuleneb	  sõna	  "baarimees"	  
itaaliakeelsest	  vastest.	  

	   	  	  

604	   Kuidas	  kutsutakse	  veresooni,	  mis	  kannavad	  verd	  südame	  poole?	   	   	  	  
605	   	  See	  hollandi	  juustusort	  jagab	  oma	  nime	  linnaga,	  

mis	  asub	  Amsterdami	  läheduses.	  Seda	  
eksporditakse	  pakendatult	  iseloomulikku	  
punasesse	  vahasse,	  mis	  aitab	  säilitada	  juustu	  
kollast	  värvi.	  Mis	  nimi?	  

	   	  	  

606	   Kuidas	  kutsutakse	  veini	  kallamist	  ühest	  anumast	  teise	  setete	  
eemaldamiseks,	  tavaliselt	  veinipudelist	  karahvini?	  

	   	  	  

607	   Mis	  terminit	  kasutatakse	  odavate	  kunstjuveelidevõi	  moeehete	  kohta?	  
Termin	  tuleb	  prantsusekeelsest	  sõnast,	  mis	  algab	  B-‐tähega.	  

	   	  	  

608	   Mille	  eriliigid	  on	  roti,	  kneip	  ja	  focaccia?	   	   	  	  
609	   Kuidas	  kutsutakse	  silpi	  või	  sõna,	  algupäraselt	  püha	  värssi	  veedade	  

pärimuses?	  Seda	  korratakse	  korduvalt	  mediteerimise	  käigus	  koos	  
hingamisharjutustega,	  et	  lõdvestuda.	  

	   	  	  

610	   Kuidas	  kutsutakse	  selliseid	  ühe	  Kesk-‐Ameerika	  riigi	  järgi	  
nime	  saanud	  peakatteid,	  nagu	  pildil	  kannab	  Harry	  
Truman?	  	  

	   	  	  

611	   Mis	  on	  selle	  lelusarja	  nimi,	  mida	  toodab	  Saksa	  
firma	  Brandstätter	  aastast	  1975?	  Seda	  peetakse	  
LEGOde	  alternatiiviks.	  	  

	   	  	  

612	   Mis	  oli	  esimese	  ainult	  iPad'il	  ilmuva	  ajalehe	  nimi?	  Väljaanne	  kuulub	  
News	  Corporation'ile.	  

	   	  	  

613	   Mis	  on	  selle	  Vātsyāyana'le	  omistatava	  India	  teksti	  nimi,	  mis	  kirjeldab	  
detailiderohkelt	  inimeste	  suguelu?	  Algupäraselt	  sanskriti	  keeles	  kirja	  
pandud	  teksti	  ingliskeelne	  tõlge	  pärineb	  Richard	  Burton'ilt	  1880-‐ndatest.	  

	   	  	  



614	   Milline	  moedisainer	  on	  eelkõige	  tuntud	  selle	  
poolest,	  et	  ta	  tegi	  nii	  professionaalseid	  kui	  
personaalseid	  kostüüme	  Audrey	  Hepburn'ile?	  
Nende	  rõivaesemete	  hulgas	  olid	  ka	  filmi	  Sabrina	  
riided,	  mille	  eest	  film	  sai	  1954.	  aastal	  parimate	  
kostüümide	  Oscari,	  ilma	  et	  disainer	  ise	  oleks	  
mingitki	  tunnustust	  saanud.	  	  

	   	  	  

615	   Kuidas	  kutsutakse	  traditsioonilisi	  Jaapani	  naisi,	  kes	  pakuvad	  
meelelahutust	  laulu,	  muusika	  ja	  vestluse	  läbi,	  ent	  ei	  paku	  seksteenuseid?	  

	   	  	  

616	   HeLa	  rakud	  on	  vanimate	  ja	  enim	  levinud	  rakukultuuride	  seas,	  eriti	  
vähiuuringutel.	  Need	  on	  nimetatud	  1951.	  aastal	  vähki	  surnud	  naise	  järgi,	  
kellelt	  võeti	  originaalsed	  proovid.	  Eelmisel,	  2010.	  aastal	  ilmus	  tema	  
kohta	  raamat	  „The	  Immortal	  Life	  of	  ***“.	  Kes?	  

	   	  	  

617	   Mis	  nime	  kannab	  Bryan	  Lee	  O'Malley	  loodud	  
koomiks,	  mis	  räägib	  23-‐aastasest	  Torontos	  
elavast	  Kanada	  laiskvorstist	  ja	  poole	  kohaga	  
muusikust,	  kes	  mängib	  basskitarri	  bändis	  Sex	  
Bob-‐OMB?	  2010.	  aastal	  tulid	  sellest	  
tegelasest	  samaaegselt	  välja	  nii	  film	  kui	  
videomäng,	  kusjuures	  filmis	  mängis	  peaosa	  
Michael	  Cera.	  	  

	   	  	  

618	   Kuidas	  nimetatakse	  neid	  pükse?	  Selle	  sõna	  
leiab	  ka	  ühe	  NBA	  korvpalliklubi	  nimest.	  	  

	   	  	  

619	   Millise	  USA	  firma	  logo	  on	  pildil?	  Selle	  firma	  asutaja	  
võeti	  vastu	  prestiižsesse	  Cutlery	  Hall	  of	  Fame'i,	  firma	  ise	  
on	  tuntud	  oma	  mitmefunktsiooniliste	  töövahendite,	  
taskunugade	  ja	  LED-‐taskulampide	  poolest.	  Firma	  asutati	  
1983.	  aastal.	  

	   	  	  

620	   Millise	  eseme	  tootemärgid	  on	  muuhulgas	  Bernina,	  Janome,	  Merrow	  ja	  
Pfaff?	  

	   	  	  

621	   Milline	  oma	  kahe	  avastaja	  järgi	  nime	  saanud	  viirus	  põhjustab	  
suudlemistõbe	  /	  nakkavat	  mononukleoosi	  (kissing	  disease/infectious	  
mononucleosis)?	  

	   	  	  

622	   Mis	  on	  selle	  "võitlusspinnerite"	  mänguasjasarja	  
nimi,	  mille	  tooteid	  on	  alates	  2000-‐ndate	  algusest	  
müüdud	  üle	  100	  miljoni?	  Nende	  lelude	  
koondnimetus	  tuleb	  Jaapani	  animasarja	  nimest.	  	  

	   	  	  

623	   Milline	  puuviljanimeline	  Hispaania	  rõivapoodide	  kett	  omab	  üle	  1	  500	  
poe	  üle	  100	  riigis?	  

	   	  	  



624	   Kuidas	  kutsutakse	  pildil	  olevat	  
heegeldamistehnikat,	  kus	  pikad	  
lõngasilmused	  kokku	  heegeldatakse	  (you	  
create	  strips	  of	  yarn	  and	  put	  these	  together)?	  	  

	   	  	  

625	   Kes	  on	  see	  modell,	  kes	  oli	  Sports	  Illustrated	  
Swimsuit	  Issue	  kaanel	  2010.	  aastal	  ning	  kes	  
on	  abielus	  Ameerika	  tennisemängija	  Andy	  
Roddick'iga?	  	  

	   	  	  

626	   Kuidas	  nimetatakse	  seda	  	  Symantec'i	  poolt	  levitatavate	  
arvutikaitsetoodete	  sarja,	  kuhu	  kuuluvad	  AntiVirus,	  Utilities	  ja	  Internet	  
Security?	  

	   	  	  

627	   2010.	  aastal	  kasutati	  Google'i	  superarvutite	  võimeid	  ning	  katsetati	  	  
43	  252	  003	  274	  489	  856	  000	  võimalust,	  mis	  puudutavad	  eset,	  mida	  on	  
maailmas	  müüdud	  üle	  350	  miljoni	  jagu.	  Leiti,	  et	  nn.	  "jumalik	  number	  
(God's	  number)"	  on	  20.	  Millist	  eset	  uuriti?	  

	   	  	  

628	   Millise	  brändi	  2010.	  aasta	  
reklaamides	  on	  see	  mees	  
mitmel	  korral	  figureerinud?	  
Sloganiks	  "The	  Man	  Your	  
Man	  Could	  Smell	  Like",	  neid	  
reklaame	  on	  YouTube's	  
vaadatud	  kümnete	  miljonite	  
poolt.	  	  

	   	  	  

629	   Kuidas	  kutsutakse	  ladinakeelsest	  sõnast	  "valgus"	  tulenevat	  terminit,	  
mida	  kasutatakse	  nähtuse	  kohta,	  kus	  ese	  ripub	  füüsilise	  jõu	  tõttu	  
stabiilselt	  raskusjõudu	  eiravas	  asendis	  ilma	  füüsilise	  kokkupuuteta?	  

	   	  	  

630	   Kuidas	  kutsutakse	  kaks	  korda	  aastas	  toimuvat	  "kulinaarset	  olümpiat",	  
mis	  on	  oma	  nime	  saanud	  aastal	  1987	  üritusele	  aluse	  pannud	  Prantsuse	  
koka	  järgi?	  Võistlused	  leiavad	  aset	  Lyon'is	  ning	  tegu	  on	  vahest	  kõige	  
prestiižsema	  kokandusvõistlusega	  maailmas.	  

	   	  	  

631	   Itaalias	  toodetakse	  aperitiivi	  nimega	  Cynar,	  mille	  põhikoostisaineks	  on	  
söödav	  taim	  ladinakeelse	  nimega	  Cyanara	  scolymus.	  Tegu	  pole	  levinud	  
koostisainega	  jookides.	  Seda	  on	  kujutatud	  tootesildil	  ning	  selle	  järgi	  on	  
toode	  saanud	  nime.	  Mis	  köögivili?	  

	   	  	  

632	   Millise	  USA	  firma	  -‐	  maailma	  suurima	  särgitootja	  (the	  world's	  
largest	  shirt	  manufacturer)	  logo	  on	  pildil?	  Firmale	  kuuluvad	  
brändid	  Tommy	  Hilfiger,	  Calvin	  Klein	  ja	  Arrow.	  	  

	   	  	  

633	   Missuguse	  värvi	  nimetus	  pannakse	  sõna	  "lapsed"	  ette	  saamaks	  pseudo-‐
teaduslikku	  terminit	  kirjeldamaks	  lapsi,	  kel	  on	  väidetavalt	  erilised,	  
ebaharilikud	  ja/või	  üleloomulikud	  võimed	  või	  omadused?	  Idee	  baseerub	  
Nancy	  Ann	  Drain'i	  poolt	  1970-‐ndatel	  loodud	  New	  Age-‐kontseptsioonil.	  

	   	  	  

634	   Kiirtoidurestoranil	  Burger	  King	  on	  omanimelisi	  restorane	  üle	  kogu	  
maailma,	  välja	  arvatud	  Austraalias,	  kus	  see	  nimi	  oli	  juba	  kasutusel.	  
Kuidas	  kutsutakse	  Burger	  King'i	  Austraalias?	  

	   	  	  



635	   Mis	  nimetust	  kasutavad	  litsensiga	  veinitrahterid	  Ida-‐Austrias,	  kus	  
viinamarjakasvatajad	  serveerivad	  kõige	  hilisema	  aastakäigu	  veine?	  Nimi	  
tuleb	  Austria	  kõnekeelsest	  saksa	  sõnast	  "selle	  aasta"	  kohta.	  

	   	  	  

636	   Mis	  brändinime	  kandis	  aastail	  1906-‐1920	  suurtes	  kogustes	  müüdud	  
fonograaf,	  mis	  asus	  puidust	  kasti	  (wooden	  cabinet)	  sees?	  Seda	  oli	  
mitmeid	  erinevaid	  mudeleid,	  neist	  kalleim	  oli	  Chippendale'i	  
kulddetailidega	  kastis.	  Bränd	  oli	  tolle	  aja	  kõige	  populaarsem	  ning	  
plaadimängijaid	  (turntables)	  toodeti	  selle	  nime	  all	  kuni	  1970-‐ndateni.	  

	   	  	  

637	   Kuidas	  nimetatakse	  India	  ligi	  100	  000	  liikmega	  organisatsiooni,	  mille	  
eesmärk	  on	  levitada	  teaduslikku	  skeptitsismi	  ja	  kriitikat	  üleloomulike	  
nähtuste	  suhtes?	  Assotsiatsioon	  asutati	  1949.	  aastal	  ja	  dr.	  RP	  Paranjpye	  
oli	  selle	  esimene	  president.	  Organisatsiooni	  tuntakse	  eelkõige	  ühe	  
kolmetähelise	  lühendi	  all,	  millel	  läänemaailmas	  on	  sootuks	  teine	  
tähendus.	  

	   	  	  

638	   Kes	  oli	  see	  ameerika	  kirurg,	  kes	  20.	  sajandi	  algul	  arendas	  välja	  
vähivaktsiini,	  mis	  põhines	  immuunsüsteemi	  pärssimisel	  teatud	  bakterite	  
suhtes?	  Kliiniliste	  katsete	  tulemuste	  vähesuse	  ning	  kiiritusravi	  
tulemusena	  programm	  tühistati.	  

	   	  	  

639	   Tantsija	  ja	  koreograaf	  Alberto	  Perez	  lõi	  1990-‐ndatel	  tantsupõhise	  fitness-‐
programmi,	  mis	  kombineerib	  Ladina-‐Ameerika	  ja	  rahvusvahelise	  muusika	  
tantsuga,	  üritades	  harjutusi	  lõbusamaks	  teha.	  Mis	  on	  selle	  programmi	  
nimi,	  mida	  kasutatakse	  ligi	  60	  000	  treeningukeskuses	  105	  riigis?	  

	   	  	  

640	   Kuida	  nimetatakse	  seda	  "kubemeparukat"?	  
Seda	  kasutavad	  tihti	  Hollywood'i	  näitlejad	  
alastistseenide	  filmimise	  vaheajal	  vältimaks	  
alastiolekut.	  Seda	  nime	  kasutatakse	  tihti	  
siseringinaljades	  ning	  filmis	  "Dr	  Strangelove"	  oli	  
presidendil	  just	  seesama	  nimi	  eesnimeks.	  	  

	   	  	  

	  	   	   Kokku	   	  	  

	  

	  


