
TEADUS. TEHNIKA 

 

1.1978. aastal 8.- 13. oktoobrini uuris rühm teadlasi üht objekti. Uuringuprojekt on tuntud   

lühendina STURP, sarnaseid uurimisrühmi on asutatud ka varem ning hiljem Itaalias, USA-s, 

Kanadas, Prantsusmaal. Üllataval kombel nõustasi gruppe ka nõukogude spetsialistid. Kõik 

küsimused peale uurimisobjekti tekkeloo tunduvad olevat üldjoontes lahendatud! Tavaliselt 

nimetatakse neid uuringuid sindonoloogiaks. Mida või keda kujutab endast sindon? 

 

2.Vanaisa Giovanni Luigi oli arhitekt ja skulptor, isa Carlo (1856-1940) aga juveliir ja Art 

Nouveau stiilis mööblimeister. Rohkem tunneme poeg Ettore Arco Isidorot (1881-1947), kes 

oli leidur, disainer ja tööstur ning asutas 1909 perefirma. 16. oktoobril 1884 sündis 

kunstilembesess perre noorem vend Rembrandt, kes elas vaid 32 aasta vanuseni. Ettore 

asutatud firmat aitasid juhtida tema pojad Gianoberto Maria Carlo (1909-1939) ja Roland 

(1922- 1977). Milline perekonnanimi sobib kõigi eesnimede juurde? 

 

3. Selle levinud katalüsaatori avastas 1926. aastal USA leidur ja insener Murray Raney. 

Selleks valmistas ta kahest metallist sulami. Põhikomponendiks on rauale lähedaste 

omadustega metall, mida kasutatakse ka nn. hüdriidakude valmistamiseks ja terase legeeriva 

lisandina, teine komponent on hästi elektrit juhtiv levinud kergmetall, mis tekkinud sulamist 

tugeva leeliselahusega „välja lahustatakse”. Tulemusena saadakse pürofoorne ja ülipoorne 

esimese komponendi pulber, mis seob suures koguses aktiveerunud vesinikku ja mida saab 

edukalt kasutada orgaaniliste ainete hüdrogeenimiseks. Mis metallid need on? 

 

4.See baseerub sakslaste DIN 476-l aastast 1922. Praegune rahvusvaheline standard ISO 216 

on üldlevinud kogu maailmas (peale USA ja Kanada) ning lähtutakse 1m2- st ja suhtest 1:√2. 

Saksamaa järel kehtestasid selle Belgia (1924), Holland (1925), Norra (1926), Soome (1927), 

Šveits (1929), Rootsi (1930). Nõukogude Liit kehtestas selle 1934 ja meile toodi see sealt 

1940. Selle algse idee käis välja juba 1786. aastal saksa õpetlane Georg Christoph 

Lichtenberg ühes erakirjas! Millega on tegemist? 

 

5.Mida saab arvutada sellise valemi järgi? Väärtuse n=2 puhul väljendab see valem nn. 

kuldlõiget. Valem on A=n√a1a2a3a4.....an, ehk siis sõnades: n-es juur n positiivse arvu 

korrutisest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOODUS 

 
6. Pildil on austraalia lambakoer. Kus on see tõug aretatud? 

 

7. Looduslikult  elavad .... jagunevad vastavalt kaela värvile järgmisteks alaliikideks: 

  - sinikaelalised (blue neck)  

  - punakaelalised (red neck) 

  - hallikaelalised (grey neck) elutsevad Somaalias,nende pealael on sarvkattega paljastunud  

laik ja nahk on hallikas 

  - mustakaelalised (black neck), nende pealagi on peidetud karvade sisse 

  - looduslikest liikidest on ristamiste teel aretatud uusi liike African black ning Texases on 

punakaelalisest ja sinikaelalisest aretatud uus liik. Kes ? 

 

8. Piri piri, jalapeño, habanero, fresno, cubanelle, piquillo, cascabelle, naga jolokia, rocotillo, 

aga ka banaani ja linnusilma jne. Millist ühist nimetust võime kasutada? 

 

9. See puu kuulub tsesalpiinialiste sugukonda ja võib kasvada 15 m kõrguseks. Väikased 

punased õied asuvad kobarais, viljaks on 10- 20 cm pikkune kaun, milles ühesuurused 

seemned. Söödav on kogu kaun, kuid eriti hinnatakse kauna vaheseina, sest selles on kuni 

50% suhkrut. Süüa võib värskelt, keedetult või ka röstitult. Suurim tootja on Hispaania- saak 

ligi 0,5 milj. tonni (u. 60% maailma kogutoodangust!). Seemnete kreekakeelne nimi on 

araablaste vahendusel andnud nime ka ühele mõõtühikule. Mis taim annab klassikalise 

jõulumaiustusena tuntud vilju? 

 

10. Mida arvestatakse Austraalia ilmateenistuse mudeliga?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAA JA ILM 

 

11.Selles linnas on 7 silda, mis ühendavad omavahel jõe kaht kallast ja jões asuvat kaht saart. 

1736.aastal tekkis kohalikus ülikoolis töötaval Leonard Euleril huvitav küsimus- kas on 

võimalik jalutada läbi kogu linna ja ületada seejuures iga silda vaid üks kord? Selle probleemi 

lahendamisega pani ta aluse topoloogiale. Olgu veel lisatud, et linn asutati 1255. aastal 

Sambia poolsaarele ja sellest linnast on pärit mõned kuulsad juudist matemaatikud (David 

Hilbert, Hermann Minkowski), juudist kirjanik Abraham Mapu, helilooja Otto Nicolai ja 4 

maailmaruumi väisanud meest. Mingi aja elas seal ka Richard Wagner. Mis linna sillad 

panid aluse topoloogiale? 

 

12. Mitmel lapsel hea nimi?! Seda nimetust kannab Roheneeme Saartelt pärinev muusikažanr, 

astrite hulka kuuluv taim Austraalias ja küla Viljandimaal Karksi vallas. Lisaks sellele on see 

lisanimeks Kanada lauljataril Anne Murray`l, briti teoloogil Hookeril ja USA dirigendil 

Edmundsonil. Vist igale eestlasele on tuttav selle küla pisut „edutatud” kirjanduslik 

nimekaim! Milline nimi sobib eelnimetatud faktide juurde? 

 

13.Esimese sellise ehitas James Blyth Šotimaal 1887. aastal, USA   esimese rajas Charles F. 

Brush 1888 ja 1908 oli neid tal juba 72, venelased püstitasid esimese 1931. aastal Jaltasse 

ning esimene sünkroniseeritud ... hakkas tööle 1941 Vermonti osariigis. Mis need on? 

 

14. See org asub Templimäe ja Õlimäe vahel ning sealt voolab läbi Hezekiah´ tunneli linna 

samanimelise oja vesi. Piiblis nimetatakse seda orgu „Jumala kohtmõistmise paigaks” ning 

sinna olevat maetud Neitsi Maarja, prohvet Sakarija ning Absalom. Kuidas nimetatakse seda 

Viimse Kohtupäeva orgu? 

 

15 Läheneb jõuluaeg. Tavaliselt unistatakse sel ajal valgetest jõuludest. Siiski on üks mees 

laulnud ka „I’m not dreaming of the white christmas“. See 63-aastane iirlane on hitte välja 

andnud kamaluga, eesti keeles laulis tema loo „Get Down“ ehk „Tooli kõrval tool“ popiks 

Jaak Joala. Küsimus lihtne – kes laulab?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KES. MIS 

 

16. Kes või mis on tölt? 

 

17.Mis seob neid (millega on tegemist): „Peaminister Savisaar”, „Mati”, „Marie Under”, 

„Ilon” ? 

 

18. Mida need märgid tähistavad: 

 

 
 

 

19. Alex, Bonnie, Colin, Danielle, Earl, Fiona, Gaston, Hermine, Igor... 

  Kes või mis? 

 

20. Selle mehe kohta võiks „Kevadet“ parafraseerides öelda, et kui me hakkaks tema 

saavutusi üles lugema, läheks issanda päike enne looja. Lugu, mida kuulete, on tehtud kahasse 

ühe teise sama auväärse seltskonnaga aastal 1983 ja on kõlanud ka eesti keeles. Muide, see ei 

ole kaugeltki ainus selle mehe lugu, mis eesti keeles kõlanud... Kes on see laulja?  

NB! Taustaesitaja eest võimalik saada lisapunkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EESTI 

 

21. Kratiküla tegevusi juhivad seitse kratti: Piakratt, Marakratt, Krattide perenaine,  Supikratt, 

Tehnokratt, Meisterkratt, Ilus kratt. Kratikülas leidub palju aktiivseid tegevusi. Kratikülas on 

võimalik tutvuda Krattide ajaloo ja sugupuuga, süüa suppi. Talvel saab kelgutada ja loomi 

toita, samuti saab õppida krattide kombeid. Kõigil soovijatel on võimalik valmistada ka 

endale oma kratt. Aktiivseks tegevuseks on ka kratitaksoga sõitmine. Kus asub Kratiküla?  

 

22. 1980-ndate aastate keskel Doris Kareva luuletuste esimene inglise keelde tõlkija arutles 

veel 1988. a. kirjanduskonverentsil põhjalikult pagulaskirjanduse mõiste üle. Praegu tegutseb 

ta hoopis teisel alal. Kes on see Eesti ühiskonnategelane?  

 

23. 1910 asutas vanapiigast seltskonnategelane Marie Sapas (1875-1950) kodutalus Vana-

Kastre vallasTsaari-Venemaa esimese aiatöö- ja kodumajanduskooli, mille lõpetas 568 neidu. 

Kool tegutses aastani 1927. Millist mitte just pedantsust rõhutavat nime kandis see talu? 

 

24. Mis linn? 

 

 
 

 

25 Viimasel ajal on mitmes eesti teleseriaalis („ENSV“, „Pilvede all“) kõlanud üks aastaid 

tagasi tuntud lauluke „Kui kunagi veel näeme“, mida esitasid omal ajal Silvia Vask ja 

ansambel „Medium“. Küsime aga selle loo algset esitajat. Tegu on siis Ungari läbi aegade 

ühe edukama lauljatariga, kelle viimane album ilmus muide alles eelmisel aastal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AJALUGU 

 

26. „Kui ma suureks kasvan,” olevat ta lapsepõlves hoobelnud, „saab minust riigimees või 

peapiiskop.” Koolikaaslased ilmselt pilkasid teda nende unistuste pärast, sest ta oli pärit ilma 

nime ja varanduseta maa-aadli hulgast. Tema ristiisa, kes teda kõige paremini tundis, tavatses 

toriseda, et poiss kas „tõuseb suurde ausse või jääb peast ilma”. Tema unistus täitus, kuid 

vaatamata sellele suri ta lihtsal sõdurimantlil Bessaraabia stepis 52 aasta vanuselt 16. 

oktoobril 1791, jättes maha miljonilised võlad ning jubedalt haiseva surnukeha, millele isegi 

balsameerimist teostanud arstid ei suutnud „kaubanduslikku välimust” anda! Kes oli see 18. 

sajandi suurmees? 

 

27. Paras kriitika!? Just täna saab 7 aastaseks printsess Kritika, kelle isa kroonprints Paras 

ilmselt kunagi troonile ei asu. Millise riigi troonile aga oleks võinud istuda kuningas Paras? 

 

28. 22. augustil 1849 toimus maailma sõjaajaloos esimene õhurünnak pommitamise teel. 

Millise riigi armee pommitas millist linna ?  

 

29. See apostel olevat Aleksandria patriarhaadi rajaja ja esimene patriarh. Tema säilmed 

varastati 828. aastal Aleksandriast veneetslaste poolt, aga uue kiriku rajamisel Veneetsias 

läksid säilmed kaduma ning alles 1094. aastal olevat pühak ise oma asukohast kondist kätt 

välja pistes teada andnud Seejärel olevat ta kirikus väärilise koha leidnud. Aleksandria kopti 

kirik taotles säilmeid tagasi ja 22. juunil 1968 jõudis pühak koju tagasi. Ajaloolane Andrew 

Chugg aga väidab oma raamatus, et veneetslased varastasid pühaku asemel hoopis Aleksander 

Suure! Kes on see pühak, kelle mälestuspäev on meie kalendris 25. aprillil?  

 

30.Seda nime kannavad: 

- Jean Luc Godard’i 1965. aastal valminud film eradetektiiv Lemmy Caution’ist 

- 1960- tel aastatel valminud Pariisi äärelinn 

- 1981 (1983) asutatud saksa süntpop- ansambel 

Mis nimi? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KIRJANDUS 

 

31.Kes saab täna 83 aastaseks?(Pildil) Tegemist on Nobeli kirjanduspreemia laureaadiga 

aastast 1999. Danzigis sündinuna nägi sõjasündmusi, millised vormis 1959. aastal oma 

esimeseks mõnevõrra sürrealistlikuks romaaniks. Sõja lõppedes oli peale põgusat vangistust 

põllutööline ja kaevur, seejärel õppis maalikunsti ja skulptuuri. 1955. aastast vabakutseline 

kunstnik- kirjanik.  

 
32. Pseudonüüm Paadi Hinno on tõenäoliselt esimene eesti autori poolt                    

trükiväljaandes kasutatud täielik varjunimi.  Kes oli Paadi Hinno? 

 

33. 09.09.2009 andis luuletaja Ave Alavainu Elo Viidingule üle Betti Alveri käevõru, mis 

testamendijärgselt antakse edasi väärilisele naisluuletajale. Mis juhtub siis, kui väärilist                                                                             

naisluuletajat ei leidu, s.t. kellele nimetatud pärand antakse?  

 

34. Eestikeelne tõlkeluule ajakiri „Ninniku” on loetav vaid internetis.                             

Väljaandmise põhimõtteks on toimida sissetulekute ja väljaminekuteta                                                                    

ja avaldada eelkõige välisluule klassikat.                                                                                                                             

Mida tähendab tema pealkiri eesti keeles?  

 

35.Kes oli eesti kirjanik, kes ennustas 1924. aastal, et kümne aasta pärast on suurem osa 

eestlasi lugemise unustanud: "Kirjanikud on läinud turbatööstusse ning neile on kasvanud 

arssinapikkused habemed. Kirjastajad on viimseni välja surnud. Raamatukaupluste uksed on 

ammu kinni ning kõlgub iga ukse küljes kaupluse omanik“?  

1929. aastal arvati ta nende 3 eesti suurkuju hulka, keda esitleda Rootsi kuningale Gustav V-

le.  

 

 

 

 



 

 

 

 

KAUNID KUNSTID 

36.Kes on autor : 

 

 
 

37. Maalil kujutatu on  12- aastane tulevane  kuulus muusik. Kes ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

38. Kes on autor? 

                         

                   
 

39. . Soome kirjanik- kunstnik Veijo Baltzar, vutimehed Andrea Birlo, Jesus Navas, Ilie 

Dumitrescu ja Milan Baroš, muusikud Adam Ant, Ronnie Wood, Joe Zawinul ja Django 

Reinhardt, pornostaar Angel Dark, XIX sajandi vene naismatemaatik Sofia Kovalevskaja ja 

moekunstnik Len Girin, mõnedel andmetel ka Charlie Chaplin ning Michael Caine. See 

nimekiri ei ole kaugeltki lõplik, kuid mis on neil ühist? 

 

 

40. Helilooja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAJANDUS 

 

41. Selle tänapäeval laialdaselt kasutatava ja populaarse eseme loomise juures olid  Inglismaal 

1843. aastal idee autor Henry Cole ja teostaja John  Calcott Horsley . Ent peagi toodeti seda 

Saksamaa veelgi enam ning kümmekond aastat ostetigi seda just Saksamaalt teistesse 

maadesse. Eestisse jõudis uudistoode 1895.aastal Tartus kaupmeeste E. Justi ja K. Ungeri 

kaudu .  Millega on tegemist ? 

 

42. Moskva ekslinnapea Juri Lužkov abiellus 1991.a. Jelena Baturinaga. Viimasest on saanud 

tänaseks Venemaa rikkaim naine, kes omab Moskva suurimat ehitus- ja kinnisvarafirmat 

Inteko. Millega tegeles see firma enne 1991.aastat?  

 

43. Kas praeguste Eesti rahatähtede ja müntide kogusumma on : 

a) 653 krooni 80 senti    b) 793 krooni 80 senti  

c) 743 krooni 80 senti    d) 693 krooni 80 senti  

 

44. 11. mail 2008 toimus Jaapanis, Fuji kiirteel paraad, mis oma 490 osavõtjaga läks 

Guinnessi raamatusse kui pikim omataoline. Kes või mis selles osalesid ? 

 

45. Ta on sündinud 28. septembril 1948 Cambridge’is, üles kasvanud Austraalias ja elab 

USA-s. Tema emapoolne vanaisa on kuulus tuumafüüsik Max Born. Ta on välja andnud 25 

stuudioalbumit ja mänginud arvukalt filmides. Ta on saanud 4 Grammyt, tal on oma täht 

Hollywoodi kuulsuste alleel. Tema edukaimat hitti saatis skandaal – paljud raadiojaamad 

keeldusid lugu „Physical“ mängimast, kuna tekst olevat liiga pikantne! Ja ometi oli see lugu 

10 nädalat Billboard 100 tipus. Tema puhul on ka öeldud, et kantri kaotas rohkem kui pop 

võitis. Kes on see daam? 

 

 

ELU 

 

46 . Millega läks 16. oktoobril 1978 ajalukku poolatar Wanda Rutkiewicz? 

 

47. Mis seob järgmisi isikuid:  

 paavst Paulus III, itaalia helilooja Gioacchino Rossini, „Äksi nõid” Hermine Elisabeth 

Jürgens, vaibakunstnik Mari Adamson,  USA astronaut Jack R. Lousma, eesti laevandusjuht, 

endine kaugesõidukapten ja poliitik Toivo Ninnas, Eesti astrofüüsik ja poliitik Ene Ergma? 

 

48.  Rahvusvaheline alaliit IAU korraldab MM-e alates 2003. aastast. Esimene MM toimus 

Hollandis Udenis ja selle võitsid belglane Paul Beckers ning Irina Reutovitš Venemaalt.2009 

said Bergamos võitu maitsta Hendrik Olssen Rootsist ja Anne- Cecilie Fontaine 

Prantsusmaalt. Kolm korda on võitnud Ryoichi Sekiya Jaapanist ning kaks korda Ljudmila 

Kalinina ja Sumie Inagaki. Ala harrastatakse ka meil Eestis. Mis nime see üsna karm 

individuaalala kannab? 

 

49. Hoiatatakse ohtliku nitraadisisalduse eest juba ka värsketes köögiviljades. Ent kus on 

mürk, sealt võib leida ka vastumürki. Millise 3 toiduaine tarvitamine aitab inimorganismil 

võidelda nitraadimürgistuse vastu ? 

 

50 Küsime esitajat. Vihjed on, nagu öeldakse, liigsed 

 



 

VARIA 

 

51. Kes ja kus? 

 

          
52. Aastal 2003 oktoobris ilmus väikese skandaaliga selle ajakirja esmanumber ja tänaseks on 

neid ilmunud 85.( Samas Hans H. Luik ei pea tema ilmumist mõttekaks).Peatoimetajaks on 

Kadri Liik ja toimetuse kolleegiumis on teiste hulgas ka Toomas Hendrik Ilves, Siim Kallas, 

Marianne Mikko, Sven Mikser, Mihkel Mutt,Harri Tiido. Mis ajakiri ? 

 

53. Millist valda kutsuti 20. sajandi algul “Vürstivallaks” ? Tänapäeval viitab sellele valla 

vapil ja lipul olev hõbedane kroon. Teine element vapil ja lipul on hõbedane kannel, mis 

viitab ajalooliselt seotusele Eesti muusikaajalooga – sealt on pärit Fr. Kuhlbars, kelle isa 

kohaliku kooli õpetaja oli. 

 

54. Selle erakonna noortekogu asutati 19. märtsil 2007. Juhatuse esimees on Andre Zahharov 

ning liikmed Lembi-Liis Ebre, Alar Ani, Kristel Reemets, Rasmus Lahtvee . Märtsis üritas 

just see noorteorganisatsioon püstitada üht markantset Guinnessi rekordit, ent tehnilistel 

põhjustel jäi see ära. Nimetage erakond.  

 

55. Küsitav seltskond on kuulus. Väga kuulus. Nad on jätnud oma suure jälje rocki ajalukku. 

Nad on pärjatud lugematu arvu tiitlitega ja müünud üle 120 miljoni plaadi. Kolm nende 

albumit on Billboardi kõigi aegade Top 500-s. Nende lugusid on kaverdatud ja kaverdatakse. 

Edge U2-st on öelnud, et nende puhul on tegemist viimase tõelise ameerika rockbändiga. 

Lugu, mida kuulete, pärineb nende 1972.a. albumilt „Mardi Gras“, mida nad ise (väidetavalt) 

häbenevad, vähe sellest, selle albumi tegid maatasa ka kriitikud... Mis nime kannab siis 

küsitav seltskond(bänd)? 

 



56.Mis vald ? Pindala on 166 km² ja 2320 elanikku elavad 3- s alevikus ning 10-s külas.  

Arhitektuursete vaatamisväärsuste hulgas on mõisad, looduslike hulgas sipelgate kaitsealad ja 

allikad. Ka asub seal Eevakivi rändrahn , saanud nime Laasi Eeva, rahvasuus Taagi Eeva 

järgi, kelle väike saun asunud kivi lähedal maa sees . 

 

 

 
57.1. augustil 2009. a. alustas ilmumisega “IQRA kuukiri”. Kes seda välja annab (e.kellele ta 

on suunatud ) ? 

 

58. Millest on valmistatud hiljuti avatud M. Karmini loodud Marie Underi mälestussammas ? 

 

59. Millise autasuga tänas Vene president Dmitri Medvedev Eesti päästeameti peadirektorit 

Kalev Timbergi Venemaale abi osutamise eest  

 

60 Selle loo kohta on esitaja ise öelnud nii: „Meil Richardiga oli Hollandis Wisseloord 

Studios väga lõbus. Alustasime selle looga 1982 ja lõpetasime... aastal 2000! Richard mängis 

klaverit, mina trumme ja mõlemad veel kitarri“. Millise bändi kahe põhiliikmega võiks tegu 

olla? Vihjeks ehk niipalju, et nii rääkinud mees on tegelikult tõeline muusikagigant, kes on 

kirjutanud ja produtseerinud lugusid George Harrisonist Agnetha Fältskogini. Võib-olla on 

abiks see, kui mõtlete, millise koosseisuga ühte klassikalise muusika pala tavaliselt 

esitatakse... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VASTUSED 

1. Torino surilina     AÜ 

2. Bugatti       AÜ 

3. Alumiinium, nikkel      AÜ 

4. Paberi A-formaadid      AÜ 

5. Geomeetriline keskmine     AÜ 

6. USA ( California)     MN 

7. Jaanalind       MN 

8. Tšillipiprad       AÜ 

9. Jaanikaunapuu(jaanileivapuu)    AÜ 

10. Tajutav temperatuur      MN 

11. Königsberg (Kaliningrad)     AÜ 

12. Morna       AÜ 

13. Tuulegeneraatorid      AÜ 

14. Kidroni org       AÜ 

15. Gilbert O’Sullivan      KP 

P: Alone Again (Naturally) 

16. Islandi hobuste eriline liikumisviis    AÜ 

17. Roosisordid ( Mart Ojasalu aretatud)   MN 

18. Koššertoidu märgid (rahvusvaheline, Vene ja Itaalia) MN 

19. Atlandi ookeani 2010 aasta orkaanid kuni septembrini MN 

20. Kenny Rodgers ( koos Bee Gees’iga)P: This Woman KP NB! Taustaesitaja=lisapunkt 

21. Kääpa küla, Saare vald, Jõgevamaa    MN 

22. T. H. Ilves       MN 

23. Liplapi       AÜ 

24. Võru        MN 

25. Kati Kovacs P: Ha legközelebb látlak  KP 

26. G. Potkomkin      AÜ 

27. Nepaal       AÜ 

28. Austria Veneetsiat      MN 

29. Markus       AÜ 

30. Alphaville       MN 

31. Günther Grass      AÜ 

32. O. W. Masing      MN(+ERÜ) 

33. Väljapaistvaima meesluuletaja abikaasale         MN(+ERÜ) 

34. Küüslauk       MN 

35. O. Luts       MN(+ERÜ) 

36. J. Constable       AÜ 

37. F. Lizst       MN 

38. A. Tolts       MN 

39. Mustlased       AÜ 

40. Mozart (Menuett”Väikesest öömuusikast”)  MN 

41. Jõulukaart       MN 

42. Plastämbreid       MN 

43. d) 693 kr. 80 s.      MN 

44. Ferrarid       MN 

45. O. Newton- John P: Please Mister, Please  KP 

46. Esimene Euroopa naine Mount Everesti tipus  AÜ 

47. Sündinud 29. veebruaril     MN 

48. Ultrajooks e. 24- tunni jooks     AÜ 



49. Keefir, hapukapsas ja hapukurk – tähtis on piimhape MN 

50. ABBA       KP 

P: Burning My Bridges (ametlikult avaldamata lugu)  

51. Artur Kapp Suure-Jaanis ja J. V. Jannsen Pärnus.  MN 

52. Diplomaatia       MN 

53. Õru        MN 

54. Erakond Eestimaa Rohelised    MN 

55. Creedence Clearwater Revival (CCR)   KP 

P: Tearin’ Up The Country  

(eesti keeles „Sõber, võta üles viis“ 

Ivo Linna ja Apelsini esituses)      

56. Ambla       MN 

57. Eesti moslemid      MN 

58. Carrara marmor      MN 

59. Sõpruse orden      MN 

60. ELO (Jeff Lynne ja Richard Tandy)    KP 

       P: Grieg's Piano Concerto In A Minor  


