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1  Paul Kerese kuulsaim panus maleavangute teooriasse on nn „Kerese rünnak“, kus Sitsiilia avangus asuvad 

valged juba kuuendal käigul agressiivselt kuningatiival etturitega rünnakule. Huvitaval kombel kasutas hiljem seda 
varianti kõige rohkem hoopis maletaja, kes on tuntud positsioonilise ja ettevaatliku mängustiili poolest. Kes on 
see kuulus maletaja, kes on tipptasemel mänginud 20 partiid Kerese rünnakuga ning võitnud neist 14? 

 

2  Pildil vasakul on legendaarne USA kergejõustikutreener, kellel 

on suur roll Maurice Greene’i ja Ato Boldoni tipputõusus, praegu 
kuuluvad tema treeningugruppi näiteks Carmelita Jeter, Jaysuma 
Saidy Ndure, Richard Thompson ja Walter Dix. Kes? Õige vastus 
peaks olema jõukohane ka kergejõustikuvõhikust kogenud 
mälumängurile. 
 

 
 

 

 

 

 

 

3  Käesoleval hooajal mitme suurostuga silma paistnud Briti tippklubi 

Manchester City hankis väravasse rumeenlase Costel Pantilimoni. 
Huvitaval kombel sai Costeli senise positsiooni Rumeenia teise liiga tippu 
kuluvas klubis Timisoara Politehnica üks Eesti väravavaht (pildil). Kes? 
 

 

4  Küsime staadioni nime. Asutati 1853. aastal ühe meil vähetuntud spordiala harrastajate poolt. Hiljem korduvalt 

juurde- ja ümberehitatud. Täna maailma suuruselt 10. staadion, mahutavusega pisut üle 100 000 inimese. Leiab 
muuhulgas regulaarset kasutust nii „meie“ jalgpalli kui „kohaliku“ jalgpalli võistluspaigana, eelkõige finaal-
mängudeks ning rahvusvahelisteks kohtumisteks, samuti korraldatakse kontserte ja muid suurüritusi. Olnud 
ühtedel olümpiamängudel peaareeniks ja teistel abiareeniks. Kontserte on andnud kõik suured: U2, Madonna, 
Rolling Stones, Michael Jackson, Elton John, rahvast on tervitanud Elizabeth II ja Johannes Paulus II. 
Publikurekordi, 130 000 inimest, püstitas hoopis jutlustaja Billy Graham 1959. aastal. Õige linn annab 1 punkti. 

 
 
 

5  Muusikaküsimus: kes laulab?  Küsitav valiti 1996. aasta NBA drafti esimese valikuna Philadelphia 76ersi 

meeskonda ning esimesel hooajal võitis ka parima uustulnuka tiitli. Vaatamata oma väikesele kasvule oli korduvalt 
põhihooaja parim skooritegija ning hooajal 2000-2001 valiti liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks (MVP).  
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6  Näete Eduard Manet maali „Olympia“. 1860. aastatel 

sai Manet skandaalselt tuntuks maalidega, mis 
silmatorkavalt kasutasid eeskujuna mõne kuulsa 
kunstniku teose kompositsiooni. Nimetage kunstnik, 
kelle maali „Urbino Venus“ (valminud 1538) järgi Manet 
maalis oma aktimaali lihtsast Pariisi tüdrukust.    

 
 

 
 
 
 

7  Küsime kunstnikku, kelle pilti näete. Algselt tuntust 

kogunud pigem karikaturistina. Olnud ajakirja Pikker 
peakunstnik ning teinud ka raamatuillustratsioone. 
 
 
 
 

 
 
 
 

8  Pildil näete ….. kolhoosidevahelist puhkekodu (ehitatud 

1954-61, arhitektid N. Kusmin ja M. Noor). Mis asulas 
asub see tänagi puhkeasutuse funktsioone täitev hoone? 
 

 

 

9  Kes on see Eesti kunstnik (pildil), kelle silmapiirile ilmumist 90-ndate keskel 

iseloomustas Hanno Soans 2005. aasta saavutuste eest Hansapanga kunstipreemiaga 
kaasneva näituse tutvustuses nii: "Tema piltide tundetoon vastas toona Eesti fotos 
esile kerkinud maneristlikule trendile, mille eufooriline pildikeel tõotas identiteetide 
lõputut konverteeritavust glamuursetes rollimängudes." Pärast Eesti esindamist 
Veneetsia biennaalil 2005. aastal on esinenud näitustega mitmel pool Euroopas. 2008. 
aastal võitis Ars Fennica kunstiauhinna. 
 
 

 
 

10  Muusikaküsimus: nimetage ansambel? 
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11  Lihtne matemaatikaküsimus – liitke kokku kõik täisarvud 1-st 100-ni. Mis on tulemus? 

 
 

12  Millise praegu kiirelt areneva toote erinevad põlvkonnad kannavad ingliskeelseid maiusenimesid: Cupcake, 

Donut, Eclair, Froyo (=frozen yoghurt), Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich? 

 

13  Pole teada, kes valmistas esimese sellise seadme. Aastatel 1850-1890 väljastati seda sorti masinatele USAs 

üle 100 patendi. Skandinaaviale tegi seadme tuntuks Rootsist pärit perekond 20 saj. alguses. Tõsiselt kirglik 
toiduvalmistaja proua Hulda ning tema Husqvarnas töötanud insenerist abikaasa Erik patentisid oma versiooni 
sellest vidinast 1927. aastal ning seda hakati tootma Moster Hulda nime all. Toodetakse tänini. Mis seade? 

 

 
 

14  Küsitavad objektid on üle 10 m kõrged ja üle 60 m pikad. Tänapäeval on neid säilinud vaid 5 riigis: 1 

Barbadosel, 1 Saksamaal, 3 USA-s, 6 Prantsusmaal ja 7 Suurbritannias. Algupärast funktsiooni ei täida neist ükski, 
pigem on nad muudetud turismiatraktsioonideks, mõnel pool peamise vaatamisväärsusena ja teisal mingi 
suurema muuseumi osana. Nii on ka laiadel massidel võimalik oma silmaga neid lähedalt kaeda, sest algupärane 
kasutajaskond koosnes eelkõige kõrgklassist. Millest jutt? Ehk on abi ka muusikalisest lisavihjest. 

 

15  Breguet (asutatud 1775) on ettevõte, mille toodangut on väärtustanud ja kasutanud paljud kuulsad inimesed 

Marie-Antoinette’ist ja  George Washingtonist  Nicolas Sarkozy ja Ainārs Šlesersini. 1810. aastal tellis Napoli 
kuninganna ja Napoleoni õde Caroline Murat firmalt maailma esimese ….., mis tarniti talle 1812. aastal. Seega 
möödub küsitava eseme „sünnist“ tänavu 200 aastat. Mis tootest on jutt? 
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16  2011. aasta märtsis tähistas oma sajandat sünnipäeva Prantsusmaa üks vanemaid ja väärikamaid kirjastusi – 

Editions Gallimard. Tegemist on kirjastusega, mis on olulises osas kujundanud 20. sajandi prantsuse kirjanduse 
näo ja etendanud mõjusat rolli humanitaarteaduste arengus. Nimetage Gallimard’i kahe kõige müüduma 

raamatu autorid (nende raamatute müügitiraažid olid 2011. a märtsi seisuga vastavalt ca 13,1 ja ca 10 miljonit 
eksemplari)! (1 õige - 1 punkt) 
 
 

17  1986. aastal USAs ilmavalgust näinud kultuslik must fantaasiafilm „Troll“ on põhjustanud hiljem palju 

poleemikat põhjusel, mis pole seotud ei filmi kassaedu ega tegijatega. Põhjuse andsid hoopis filmi peategelase 
nimi ja süzheekäigud. Mis nime kandis filmi peategelane (tõtt-öelda lausa kaks peategelast, juunior ja seenior)? 

 
 

18  Kirjanik Sergei Dovlatovi (3.09.1941 Ufa  - 24.08.1990 New York) raamatud ilmusid ametlikus trükis alles 

pärast tema emigreerumist NSV Liidust 1978. aastal.  Elas 1972-1976 Tallinnas, töötas ajalehes "Sovetskaja 
Estonija" ning mõned tema jutustused on ainest saanud Eestist. Üks tema tuntud tsitaatidest on samuti seotud 
Eestiga, täpsemalt Tallinnaga: „Elada on võimalik ainult kolmes linnas: Leningradis, New Yorgis ja Tallinnas“. Ühe 
Eestis praegugi tegutseva (tele)ajakirjaniku kohta, kellega ta töötas koos oma Tallinna-perioodil, on ta öelnud: 
„Ilma ...-ta oleks Tallinn Paide!“ Kes on see ajakirjanik, kes niisuguse vaimuka hinnangu pälvis? 

 

19  Seda eesti kirjaniku lasteraamatut on paljude kordustrükkidena välja antud alates 1969. aastast. Sai 1966. 

aastal laste- ja noorsookirjanduse võistlusel II auhinna. Illustraatoriteks on olnud Asta Vender, Villu Järmut, Erki 
Evestus. Eriti fantaasiarikaste ja kohati lausa pungilike illustratsioonide poolest paistab silma 1979. aasta 
väljaanne Villu Järmuti kujunduses. Raamat on välja antud ka inglise, itaalia, saksa, soome, slovaki , läti, poola ja 
vene keeles. Küsime autorit ja raamatu peategelast! 

 

 
 

20  Kelle luuletus? 

 
Šveitsi šeigil on üks šaakal 
laulab ainult šeigile 
ära ole kade šaakal 
laula meile kõigile 
šal-lal-laa, šal-lal-laa 
Šveits on šokolaadimaa 
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21  Selle ahvenaliste seltsi kuuluva väikese, 15-25 cm pika kala looduslik levila on Must 

meri ja Marmara meri ning sinna suubuvad jõed. Võõrliigina on ta levinud Eestisse ja 
agressiivse kalana juba välja tõrjunud kohalikud liigid Muuga lahes ning on 
plahvatuslikult paljunenud ka Tallinna lahes. Tallinna kalurid on andnud kalale hüüdnime 
„Savisaar“, mis viitab kala näojoonte sarnasusele Tallinna linnapeaga. Vastuseks soovime 
kala täpset nimetust! 

 
 

 

22  Nimetage lind, kes poseerib esiplaanil 

Remo Savisaarele mullu Eesti Looduse 
fotovõistluse peaauhinna toonud pildil! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

23  Seda kultuurtaime on Eestis kasvatatud juba kolmveerand sajandit, 

kuid väga laialt ta levinud pole. Taimed on tavaliselt püstise kasvuga, väga 
kõrgete ja tugevate, enamasti pikaogaliste vartega, aga on olemas ka 
roomav vorm. Valge ja pehme viljapõhi ei eraldu viljast, nagu küsitavaga 
samasse alamperekonda kuuluval vaarikal, vaid moodustab osa koguviljast 
ning on samuti söödav. Nimetage see taim!  

 
 

24  Küsime ainet. Seda saadakse mõnede Indias ja Kagu-Aasias elavate putukaliikide (Kerria lacca, Laccifer lacca) 

emaste putukate eritistest. Oma elutegevuses õõnestavad putukad puukoort, jättes sinna pidevalt oma 
vaigutaolist eritist. Erinevat sorti puuliigid annavad eritisele eri värvi. Küsitava aine kättesaamiseks lõplikul kujul 
tuleb läbi teha küllaltki keerukas protseduur, 1 kg puhta produkti saamiseks on vaja ca 200 000 putukat. Ainet 
tuntakse juba tuhandeid aastaid, Euroopas leidis laiemat kasutust alates 13. sajandist, eriti ulatuslikult 20. sajandi 
esimesel poolel. Aine kasutusaladeks on keemiatööstus, muusikatööstus, mööblitööstus, aga ka toiduaine-
tehnoloogia ja hambaravi.   
 
 

25  Muusikaküsimus: kes laulab? 
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26  Nimetage materjal, millest on valmistatud vasakpoolsel pildil oleva tegelase „küünised“. Sama materjali on 

kasutatud ka keskmistel piltidel olevate tegelaste turvises. Kui ei teaks, et tegu koomiksimaailmast pärinevaga, 
võiks hoopis pakkuda, et see on nime saanud parempoolsel pildil oleva mehe järgi. 

 
 

 

27  Küsime abielupaari. Neil on 2 last, Apple ja Moses. Naine (s 1972) sai parima näitleja Oscari 1999. aastal 

osatäitmise eest filmis „Armunud Shakespeare“ (1998). Praktiseerib makrobiootilist dieeti ja joogat. Kinkis 21 000 
USD maksnud kella sünnipäevakingiks oma boyfriendile Ben Affleck’ile ja on olnud kihlatud Brad Pitt’iga. Mees (s 
1977) on ühe maailmakuulsa bändi solist (müünud üle 50 miljoni plaadi, 3 korda valitud Best British Group’iks, 4 
MTV Video Music Award’i, 7 Grammy’t). Kellest jutt (1 õige - 1 punkt)? 
 
 

28  Piltidel on kujutatud ühe romaani tõlgendusi kinolinal ja teatrilaval. Küsime romaani autorit ja pealkirja! 

 

 

29  Küsime üht moodsat religiooni! See religioon (logo pildil) populariseerib elustiili 

ja filosoofiat, mille juured ulatuvad algupärase taoismini, kuid kõige paremini 
isikustab seda Jeff Bridgesi mängitud Jeffrey Lebowski (pildil) vendade Coenite filmist 
„The Big Lebowski“. Religioonil ei ole rituaale, kui nendeks mitte 
pidada elus esile kerkivate raskuste kergelt võtmist ja vooluga kaasa 
minemist. Õnne ja täiuslikkuse saavutamise valemiks peetakse 
maise varanduse kogumise ja selle kulutamise asemel pigem 
vanniskäiku, bowlingut või niisama sõprade seltsis hängimist.  

 

30  Küsime režissööri (s 1963, pildil)! Noorim Kuldse Palmioksa võitja (1989, „Sex, Lies and 

Videotape“). Ainus, kes ühel aastal nomineeritud kahe filmiga parima režissööri kategoo-
rias nii Oscarite kui Kuldgloobuste valimisel (2001, „Erin Brockovich“ ja „Traffic“) – Oscari 
ka võitis. Mitmekülgsusest annab tunnistust see, et tema käe all on valminud nii rida 
kelmipõnevikke, näiteks „Ocean’i“ triloogia, aga ka „Solarise“ uusversioon. Lisaks 
režissööritööle on olnud ka paljude filmide produtsendiks. 
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31  Kes on pildil? Eluaastad 1916-2009, teeninud 7 aastat USA 

kaitseministrina (mängides olulist rolli nii Kuuba raketikriisi 
lahendamisel kui ka USA osaluse suurendamisel Vietnami sõjas), 
13 aastat Maailmapanga juhina (suunates selle fookuse vaesuse 
vastu võitlemisele arengumaades)  ning 14 aastat Ford Motor Co 
juhtkonnas (tõustes lõpuks firma esimeseks presidendiks kes ei 
olnud pärit Fordi perekonnast).  

 

 

 

32  Pildil on hiljuti uuele positsioonile asunud 43-aastane 

kolme lapse isa, edukas majandustegelane ja ettevõtja, 
kunagine tuntud malevlane. Kes? Kui nimi ei meenu, siis 
lisavihjeks võib öelda, et legendi järgi lahendas üks tema 
nimekaim õpetajate üllatuseks algkooliealisena mõne 
hetkega küsimuse nr 11. 

 

 

 

33  Hiljuti müüdi oksjonil 1,6 miljoni dollari eest dokumendid (pildil), millest 

nende algupärane omanik, 77-aastane Ronald Wayne (pildil), kes on tegev olnud 
mänguautomaadiäris, kuid nüüd pensionärina kaupleb markide ja müntidega, 
loobus paar aastat tagasi vaid 500 dollari eest. Vähe sellest – dokumentides 
kajastatud õigustest loobus ta juba aastaid tagasi kokku 2300 dollari eest, praegu 
võiks need aga väärt olla ca 44 miljardit dollarit. Wayne ise oma tehinguid ei 
kahetse, leides et tegu oli õigete otsustega olemasoleva informatsiooni baasil. 
Lisaks Wayne’ile kannavad dokumendid veel kahe inimese allkirju. Kelle (1 õige – 
1 punkt)? 

 

 

34  …… Group kuulub 97% ulatuses Fiskars’ile. …… Groupile endale aga kuuluvad muuhulgas sellised brändid nagu 

Arabia, Hackman ja BodaNova. Rahvusvaheline tuntus toetub eelkõige senini tootmises oleval tooteseeriale, mille 
aluseks 1936. aastal Alvar Aalto poolt loodud ja järgneva aasta Pariisi maailmanäitusel tutvustatud „eskimo naise 
nahkpüksid“. Mis kaubamärk sobib punktiirile? 

 

35  Kuni 20. sajandi alguseni ei lahkunud valitsevad USA presidendid kunagi koduriigist. Alles 1906. aastal pidas 

Theodore Roosevelt esmakordselt vajalikuks minna USA huve isiklikult kohapeale esindama. Mis riiki? Vastamise 
hõlbustamiseks mängime ka selle riigi hümni – juhtumisi võeti seegi kasutusele 1906. aastal. 
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36  Londoni rajoon Kensington Palace Gardens on tõusnud kõige kallima kinnisvaraga piirkonnaks Londonis, 

võttes ära selle tiitli siiani kõige kallimaks peetud Mayfair’ilt. Teiste hulgas oli Kensington koduks printsess 
Dianale. Keskmine kinnisvara hind küünib piirkonnas 19 miljoni naelani. Kensingtoni esiletõus sundis 
konservatiivseid inglasi tegema 2011. aastal muutusi ühes kuulsas tootes. Millist toodet muudeti? 

 

37  Nimetage naine (pildil), kellel on koguni kaks eks-meest praeguses 

Riigikogu koosseisus!  

 

 

 

 

 

 

 

38  Jaapanlane Mikao Usui töötas 20. sajandi algul välja vaimse tehnika, mis selle praktiseerijate väitel aitab 

parandada inimese vaimset ja füüsilist seisundit energia(te) juhtimise abil. Tõlkes tähendabki meetodi nimi vaimu 
energiat. Üldiselt usutakse, et kosmiline energia siseneb mõne tšakra kaudu ravija kehasse ning väljub sealt tema 
peopesade kaudu abivajajasse, kusjuures tegu on nn intelligentse energiaga, mis ise teab, kuidas ravitavat on vaja 
mõjutada. Mis meetodiga on tegemist?  

 

39  Muusikaküsimus. Kuulete popurriid kuue muusiku esitustest, kes koos veel paarikümne kolleegiga kuuluvad 

ühte kurioossesse mitteformaalsesse ühendusse. Küsime selle ühenduse nimetust! 

 

40  Lisaks muule kasulikule mägironimisvarustusele on detsembris küsitud vendade Abalakovite järgi nime 

saanud ka „Abalakovi äratuskell“. Tahtmatult on seda äratamismoodust ilmselt kunagi kasutanud enamus meist, 
teadlikke kasutajaid leidub eelkõige alpinistide ja muude matkajate hulgas, ning nendestki vaid vähesed on selle 
kasutamises tõeliselt osavad. Ühe punkti saate, kui kirjeldate lühidalt Abalakovi äratuskella toimemehhanismi, 
ehk siis: mille peale inimene ärkab? Kaks punkti, kui kirjeldate, kuidas seatakse paika soovitav ärkamisaeg? 
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41  Küsime linna. Tänapäeval üsna uimane, kuid siiski turistide seas populaarne. Peamiseks vaatamisväärsuseks 

üks paremini säilinud gladiaatorite areene, kus tänapäevalgi härjavõitlusi ja kontserte korraldatakse. Elanikke 
140 000. Linna lipul ja vapil on kujutatud palmi külge aheldatud krokodill, mis sümboliseerib seda, et Caesari 
Niiluse sõjakäikudel teeninud leegionäridele anti tasuks põllumaad just selle linna ümber. Peamisteks elatus-
allikateks tänapäeval turism ja ümbruskonna põllumajandus. Tekstiilihuvilised teavad, et küsitavast linnast on 
pärit teksariie, arhitektuuriajaloo sõbrad aga, et 5-eurose tagakülje peaprototüübiks olnud akvedukt rajati just 
selle linna varustamiseks veega. 

 

 

42  Ari Vatanen on 1981. aasta autoralli maailmameister ja 4-kordne Pariis-Dakari ralli võitja. 1999. aastal valiti 

Vatanen Soome Rahvusliku Koonderakonna esindajana Euroopa Parlamenti. Praegu elab ta nii Soomes kui ühes 
teises Euroopa riigis, kust ta ka perioodiks 2004-2009 Europarlamenti tagasi valiti. Mis riigi elanikud valisid 
Vataneni selleks perioodiks Europarlamenti? 
 

43  Eesti kõige idapoolsem kool on Narva Vanalinna Riigikool ja kõige lõunapoolsem kool Mõniste Kool. Nimetage 

Eesti kõige läänepoolsem ja kõige põhjapoolsem kool (üks õige kohanimi - 1 punkt)! 
 
 

44  Küsitav ülikool kuulub maailma vanimate hulka, tegevust alustanud 1134, 

formaalselt asutatud 1218. Esimene Euroopa institutsioon, mis sai ametliku nimetuse 
„ülikool“ - selle andis koolile asukohamaa kuningas aastal 1254 ja kinnitas Paavst 
Alexander IV aastal 1255. Kuulsaim lõpetanu – Cervantes. Kolumbus pidi oma India-
otsingu plaane kaitsma selle kooli geograafianõukogu ees. Mis ülikool? Pildil näete 
ülikooli portaali. 

 

 

 

 

45  Küsime 

läänepoolkera 
väikseimat iseseisvat riiki 
(nii pindala kui rahvaarvu 
poolest). Koosneb kahest 
saarest, suurem on nimetatud Kolumbuse kaitsepühaku järgi, väiksem aga neljandal sajandil Roomas aset leidnud 
imetabase ilmastikusündmuse meenutuseks. Üks esimesi eurooplaste asustuspaiku piirkonnas. Ajalugu kordab 
regiooni tüüpilist mustrit – indiaanlaste tapmine, suhkruroog, orjad, inglaste ja prantslaste võimu vaheldumine. 
Suurem saar elatub turismist ja põllumajandusest, väiksem pürib offshore-panganduse keskuseks. Saarte rannad 
ei suuda konkurentidega võistelda, aga saarteümbruse veealune maailm on hästi säilinud. Mis riik? Kõlab ka 
hümn – tugitoolisportlasele ei tohiks see olla esimene kord seda kuulda.
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1. Anatoli Karpov 

2. John Smith 

3. Sergei Lepmets 

4. Melbourne Cricket Ground 

5. Allen Iverson 

 

6. Tizian 

7. Juss Piho 

8. Narva-Jõesuu 

9. Mark Raidpere 

10. The Rembrandts 

 

11. 5050 

12. Android 

13. Õunakoorija 

14. Concorde 

15. Käekell 

 

16. Antoine de Saint-Exupéry, Albert Camus  

17. Harry Potter 

18. Jelena Skulskaja 

19. Kalju Kangur, Timbu-Limbu 

20. Peeter Volkonski 

 

21. Ümarmudil 

22. Naaskelnokk 

23. Pampel ehk aedmurakas 

24. Šellak 

25. Paul Anka 

 

26. Adamantium 

27. Gwyneth Paltrow, Chris Martin 

28. Stephen King, „Misery“ 

29. Djudism (dudeism) 

30. Steven Soderbergh 

 

31. Robert McNamara 

32. Martin Gauss (airBalticu juht) 

33. Steve Jobs, Steve Wozniak 

34. Iittala 

35. Panama 

 

36. „Monopoly“ 

37. Leila Miller 

38. Reiki 

39. „27 klubi“ (27 Club, Forever 27 Club) 

40. Tarbitava vedeliku kogusega (ärkamise põhjustab pissihäda) 

 

41. Nîmes 

42. Prantsusmaa 

43. Lümanda põhikool, Prangli põhikool 

44. Salamanca ülikool 

45. Saint Kitts and Nevis 


