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1 Kes on need kaks veidi sarnase nimega noort lootust kergejõustikus? Esimene on lubanud medali tuua juba 
Londoni OM-lt (eelduseks on, et IAAF nii noorel mehel võistelda lubab). 

   

  

2 Peale Schalke 04 mängib Bundesliigas veel üks klubi, mille nimest võib leida numbrikombinatsiooni 04 (tähistab 
asutamisaastat 1904). Samuti mängib seal klubi, mille nimes leidub number 05. Tahame teada kaht linna, kust on 
pärit klubi 05 ja kust see teine 04 (mitte Schalke). 

  

3 Vasakpoolse mehe (sündinud 1975) perekonnanimi erineb 
parempoolse mehe (sündinud 1950) perekonnanimest vaid ühe tähe 
võrra. Noorema mehe poisikesepõlves oli vanem mees (maailma-
meister aastail 1972, 1976 ja 1977) talle suureks eeskujuks ning ta 
lootis ka ise samal alal tippu jõuda, arvates, et nende nimede 
sarnasus pole juhus. Kuigi noormehe karjäärist sportlasena ei 
saanud asja, sai ta siiski tuntuks ühel teisel alal. Kes on need kaks? 

  
 4 Eesti sportlaste parimaks tulemuseks murdmaasuusatamise MK-etappidel meestele tänavu talvel oli 10. koht Lahti 

klassikasprindis. Kes selle saavutas? 

  
 5 Vasakul on kahekordne 

olümpiavõitja, kauaaegne 
maailmarekordiomanik. Tema 
10 aastat püsinud rekordi 
ületas lõpuks naine paremal, 
kes selle omakorda kaotas 
aasta hiljem olümpiamängudel 
(kus ta sai pronksi). Nimetage 
need sportlased.  
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6 Selle riigi „monarhi solvamisega“ seotud seadused on tõenäoliselt maailma kõige karmimad. Mõned kuud tagasi 
tegi üks selle riigi minister avalduse, milles hoiatas inimesi Facebook’is toetamast kommentaare ja kirjutisi, mis on 
selle riigi monarhe solvavad. Üleastujaid ootavat süüdimõistmine riigi seaduste alusel, siiski andis ta inimestele 
võimaluse oma kommentaarid kustutada ja „Like-d“ maha võtta. Küsitava riigi kodanik Amphon Tangnoppaku 
mõisteti hiljuti 20 aastaks vangi „kuningannat solvavate SMS-de saatmise eest“. 2010. aastal mõisteti kokku 36 
inimest süüdi „majesteedi solvamise seaduse“ alusel.  Mis riigis kehtib selline kord? 

  

7 15. veebruaril 1923 sündis Mervi linnas (nüüd Marõ 
Turkmeenias) Lusik Georgijevna Alihhanova. Tema isa Georgi 
Alihhanov (armeeniapäraselt Gevork Alihhanjan) oli Armeenia 
Kommunistliku Partei asutaja, hiljem tegev Kominternis. Lusik 
õppis lastearstiks, kuid ei ole õpitud alal kuigi palju töötanud. 
Juunis 2011 suri ta Bostonis. Kes? 

  

8 6. aprillil toimus selles riigis kurb sündmus –suri riigi president 
Bingu wa Mutharika. Riiki asus juhtima senine asepresident 
Joyce Hilda Banda, kellest sai teine Aafrika naispresident. 
Sama perekonnanime kandis riiki aastail 1966-1994 valitsenud 
president. Millisest riigist on jutt?  

  

9 Mitmed edukad firmad on asutatud noorte ettevõtjate poolt. 1965. a. laenas 17-aastane Frederick DeLuca oma 
sõbralt 1000$ ja käivitas ettevõtte, mis 2012. a märtsi seisuga on enam kui 36 000 asupaigaga esindatud juba 99 
riigis. Kuna eelteadete järgi jõutakse 2012 a ka Eestisse, võib Eestist saada 100. riik, kus ettevõte tegutseb (kui 
keegi vahele ei trügi). Mis ettevõte? 

  

10 Otto Strandmani 1919. aasta valitsuse haridusministriks oli õpetajaharidusega Juhan Kartau. 1920-ndail asus ta 
äriga tegelema, Tallinnas töötas tema makaronivabrik. Poliitikasse naases ta pärast emigreerumist, oma uuel 
kodumaal. Sealgi oli ta paar aastat haridusminister. 25 aastat, kuni surmani juhatas ta oma uues kodulinnas 
laulukoori. Selles Tallinna suuruses linnas asub „Maestro Juhan Kartau“ tänav. Mis riiki emigreerus Juhan Kartau? 
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11 See Antioquia departemangus asuv linn on ühe Lõuna-Ameerika riigi suuruselt teine linn 
(linnas elab u 2,7 miljonit elanikku). Linna asutamisaastaks loetakse 1616, mil Hispaania 
konkistadoor Francisco Herrera Campuzano rajas Poblado de San Lorenzo nimelise asula, mis 
tänapäeval on küsitava linna linnaosa. Küsitav linn sai nime ühe Hispaania linna järgi, mis 
omakorda sai nime 1. sajandil eKr tegutsenud Vana Rooma väejuhi järgi. Mis linn? 

  

12 Küsitav saar, mida tuntakse ka Kuye nime all, on suurim saar riigis, milles see asub. Elanikke on saarel ligikaudu 600 
000. Kaks kolmandikku sellest on mägine, kõrgeim tipp on 1609 m. Esimese eurooplasena külastas saart Hollandi 
maadeuurija Maarten Gerritsz Vries, kes kaardistas saart 1643. aastal. Sinna jõudis 1805. aastal ka Adam Johann 
von Krusenstern, kes pidas seda poolsaareks. Mis saar? 

  

13 1836. aastal külastas kuningas Carlo Alberto ühte umbes 5 km2 suurust saart 
ning tunnistas sealse ainsa elaniku, lambakarjuse, uue iseseisva kuningriigi 
monarhiks. Ka kuninganna Victoria tunnistas hiljem selle kuningriigi 
suveräänsust.  See üks maailma väikseim kuningriik eksisteeris kuni aastani 
1962, kui sinna rajati NATO sõjaväebaas. Formaalselt ei ole seda kuningriiki 
aga kunagi annekteeritud ning saarel peab oma restorani ka praegune 
kuningas, kes on küll naaberriigi alam. Milline saar/kuningriik? Ühe punkti 
saab, kui nimetate, millise riigi kuningas oli Carlo Alberto. Näete ka mõlema 
kuningriigi vappe. 

  

14 Näete mõisa, millepeahoone praegusel kujul valmis 
1880-ndatel. Samanimeline vald ühines koos Kirepi 
ja Hellenurme vallaga, moodustades Elva valla. 
Samanimeline külakool asutati 1766. aastal. Koolis 
on õppinud näitleja Leopold Hansen, kunstnik 
Konrad Mägi, kirjanikud Jaan Kärner, Helmi Mäelo ja 
Friedebert Tuglas. Nüüd asub mõis Rõngu vallas ja 
siin paikneb hooldekodu. Mis mõis? 

15 N.Gogoli jutustuse „Tarass Bulba“ jutustuse 
nimitegelase kasakaatamanist prototüübil oli 
lapse***lapselaps, kellele on Uus-Ginea saarel 
püstitatud mälestusmärk. Kes on see 1846-1888 
elanud isik?  

  

http://et.wikipedia.org/wiki/K%C3%BClakool
http://et.wikipedia.org/wiki/1766
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Leopold_Hansen&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Konrad_M%C3%A4gi
http://et.wikipedia.org/wiki/Jaan_K%C3%A4rner
http://et.wikipedia.org/wiki/Helmi_M%C3%A4elo
http://et.wikipedia.org/wiki/Friedebert_Tuglas
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Armoiries_Sardaigne_1815.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Coat_of_Arms_of_Tavolara.jpg
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16 Zürichi Ülikooli teadlased avastasid 1990. aastal Madagaskari idaosas uue 
leemuriliigi, kes nimetati ühe näitleja järgi Avahi .... Loomaliigi nimetamisega 
tegelenud antropoloogid Urs Thalmann ja Thomas Geissman ütlesid, et 
leemuri nimetamine oli austusavaldus näitlejale tema osalemise 
eest loomafilmides. Thalmann lisas, et pikad jalad ei ole ainsad asjad, mis 
leemureid ja näitlejat seob. «Karvased leemurid on võimelised ka käima, kuid 
nad teevad seda väga kohmakalt hüpates. Nagu ka see näitleja,» selgitas 
Thalmann. Kes on see näitleja? 

  

17 Küsime mimikri liiki, mis on nime saanud ühe inglise loodusuurija (1825-1892) järgi. Tegu on omamoodi 
võltsmimikriga. Selle mimikri tüübi puhul sarnaneb ohutu või kaitsetu organism teise liigiga, kes on mürgine või 
söödamatu, seega on tegu nn Mülleri mimikri (üksteisele sarnanevad kaks mürgist, söödamatut vm 
kaitsekohastumusega liiki, nt herilane ja mesilane) vastandiga. Mis mimikri tüübist on juttu?  

  

18 Mis lill? Eesti keeles on ta tuntud mitme nime all. Üks 
neist viitab lille välimusele. Teine on hästituntud 
ravimtaime nimeks.  

  

  

19 Selle mehe järgi on nimetatud objekte nii Kanadas, Antarktikas kui Kuu peal, 
samuti üks hülgeliik. Kes? 

  

20 Täitke punktiir. *** ehk artropoodid (Arthropoda) on loomariigi hõimkond, kuhu kuulub üle 80% tänapäevastest 
loomaliikidest. Nad kuuluvad alamriiki Proterostomata ja on traditsiooniliselt jagatud 5 alamhõimkonda, millest 1 
(trilobiidid) on väljasurnud. 
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21 Kõver joonisel on sissetulekute ebavõrdse jaotumise graafiline 
kujutis. Mis nime all seda tuntakse? 
 

  

22 Telefoni leiutaja Bell kutsuti surmavalt haavatud president Garfieldi juurde, sest vaja läks tema teist tähtsamat 
leiutist. Millist? 

  

23 See 2000-2003 tegutsenud veebientsüklopeedia oli Wikipedia eelkäija. Selle asutajateks olid Wikipedia loomisegi 
juures tegevad olnud Jimmy Wales ja Larry Sanger. Tegu oli ainult ingliskeelse entsüklopeediaga ja sinna said 
artikleid kirjutada vaid oma alade eksperdid. Nagu Wikipediagi, mis alustas 2001. aastal tegevust küsitava saidi 
toetamiseks (enne artikli ekspertide kätte usaldamist said ka lihtkasutajad selle kaudu oma panuse anda), oli 
lehekülg tasuta. Mis nime kandis see online-entsüklopeedia? 

  

24 Vennad Nikolai ja Sergei olid mõlemad olulised tegelased Nõukogude ja Vene teaduse ajaloos. Nikolai oli 
tunnustatud botaanik, kes läks vastuollu Trofim Lõssenkoga ning väidetavalt suuresti selle pärast sattus 1940. 
aastal vangilaagrisse, kus suri 1943. aastal. Noorem vend Sergei oli füüsik, kel jäi tõenäoliselt varase surma tõttu 
Nobeli preemia saamata (tema kaastöölised Igor Tamm, Pavel Tšerenkov ja Ilja Frank said preemia 1958. aastal nn 
Tšerenkovi kiirguse avastamise eest, sellesse oli ka Sergei suure panuse andnud). 1945. kuni oma surmani 1951. 
aastal oli Sergei Nõukogude Teaduste Akadeemia president. Mis on vendade perekonnanimi? 

  

25  Kes on see Rumeenias sündinud helilooja, muusikateoreetik ja 
arhitekt, kelle teost Metastasis kuulete?  
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26 Viimastel aastatel on paljudel meeleavaldustel 
(nii meil kui mujal) levinud ühe maski kandmine. 
Keda kujutab meeleavaldustel kasutatav mask? 
Tegu on ajaloolise isikuga, kelle eluaastad olid 
1570-1605. 

 

27 1940 lasi Adolf Hitler teha Prantsusmaale kingituse – 
nimelt maeti Pariisi ümber ühe Viinis 1832. aastal 
surnud mehe 
säilmed. Kelle?  

 

  

28 Keda peeti 50 nereiidi hulgas tähtsaimaks? Ta tuli tihti uppumisohus surelikele appi ning päästis ka jumalikke 
tegelasi. Kui Hera oma vastsündinud poja Hephaistose Olümpose mäelt alla viskas, kuna ta oli nii inetu, päästis 
küsitav Hephaistose ja ravis ta terveks. Ta päästis ka Iasoni ja argonaudid Skylla ja Charybdise eest, heites laeva 
küljelt küljele ja vältides nii nende haardeulatusse sattumist. Teda on kujutatud paljudel kunstiteostel ning 
mitmetes filmides (viimati Julie Christie poolt). 

  

29 Küsitav kommunist, Punaarmee eesti väeosade organisaator ning Eesti Punase Kütiväe 
Nõukogu esimees (1879-1918) on au sees vähemalt ühes Eesti linnas ka tänapäeval. 
Temanimelisel tänaval asub koguni linnavalitsus. Selle linna muuseumis võib vaadata 

tema kirjutuslauda ning tema poolt 1905. aastal asutatud 2-
klassilise erakoolihoone maketti. Ta oli selles linnas aktiivne 
seltsielu edendaja ning tema asutatud saunas käiakse tänaseni. 
Kellest on jutt ja mis linnast on jutt? (1+1 p). Näete ka linna 
vappi. 

  

30 Kuulete Concerto grossot D-duur. Selle on kirjutanud 86-aastaseks elanud helilooja, keda on tihti peetud ajaloo 
kõige viljakamaks. Teada on ligikaudu 3600 tema loodud oopust. Ta on sündinud Magdeburgis ja sealne 
konservatoorium kannab tema nime. Kes on see helilooja?  

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/et/2/23/Jaan_Sihver.png
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31 Kes on kunstnik (1849-1912)? Tuntud on ta pigem teise tegevusala kaudu. 

   
 

  

32 See keelpillikvartett asutati 
1924. aastal Moskva 
konservatooriumis õppivate 
armeenlaste poolt. Praeguseks 
on sellest kollektiivist saanud  
vanim järjepidevalt tegutsev 
keelpillikvartett maailmas. 
Kvartett kannab alates 1932. 
aastast ühe helilooja nime.  
Kelle nime? 

  

33 Küsitav saksa luuletaja, laulja ja dissident (s. 1936) on pärjatud paljude Saksa kirjandusauhindadega, sh ka kõige 
mainekama Georg Büchneri auhinnaga (1991). Ta on Berliini Humboldti ülikooli audoktor ja Berliini linna 
aukodanik. 1976. pälvis ta palju tähelepanu, kui Ida-Saksa võimud otsustasid tema kodakonduse ära võtta ajal, mil 
küsitav viibis kontsertturneel Lääne-Saksamaal, seega polnud tal võimalik naasta oma koju Ida-Saksamaale. Ta on 
Nina Hageni kasuisa. 7. mail esineb küsitav Tartus kirjandusfestivali Prima Vista raames. Kes? 

  

34 Küsime koomikutepaari. Nad on koos mänginud neljas 
filmis. Kes on need kaks? 35 Allolev Ilja Repini maalitud portree on valminud 

u 30 aastat pärast kujutatava helilooja surma. 
Kes ta on? 

 
  

http://www.tate.org.uk/modern/exhibitions/strindberg/room8.shtm
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36 Kelle nime kannab Soomes alates 1987 a. väljaantav kirjanduspreemia?  Seda 
antakse välja tema sünnipäeval, 5. veebruaril. 2009 võitis selle preemia Sofi 
Oksanen oma “Puhastusega”; 2012. aasta laureaat on Katja Kettu romaani “Kätilö” 
(“Ämmaemand”) eest, mis räägib soome ämmaemanda ja saksa ohvitseri suhtest 
Lapi sõja ajal. Sama mehe nime kannab lisaks kirjanduspreemiale ka fotol olev tort.  

  

37 Näete allpool kahte plaadiümbrist. 
Ühe plaadi pealkirjaks on „21“, teisel 
„22“. Kelle plaadid (2 esinejat)? 

  

38 
Kes on kirjutanud selle kirja Friedebert Tuglasele? Muuhulgas on ta 
Anna Ordu IV, Stanislause III ja Danieli II järgu ordenite kavaler. 

 

   

39 
 

Mis on vendade perekonnanimi? 
Bänd – 
1 p. 

 

 
 
 

  

40 Kuuldava loo autoriks ja esitajaks on Soome DJ ja produtsent Ville Virtanen. See lugu oli 2000. aasta müüduim 12-
tolline singel. USAs on seda müüdud üle poole miljoni koopia ja tegu on seega ühe enimmüüduima Soome artisti 
looga. Kanadas ja Norras tõusis see popmuusika edetabelite tippu, Ühendkuningriigis 3. kohale.  Mis on Virtaneni 
artistinimi?  

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Runebergintorttu.jpg
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41 Daam pildil lahkus meie hulgast 
märtsis 2011. Kes?     42 Švejk tundis kahte Ferdinandi. Kuidas oli selle Ferdinandi perekonna-

nimi, kas korjas koerasitta? Vihjeks näete üht daami koerakesega. 

 

  

43 1717. a valiti Prantsuse Akadeemia liikmeks üks isik, kes 5 aastat varem oli kiriklikke ringkondi šokeerinud 
sellega, et abiellus oma poja ristitütrega. Kes? 

  

44 Hermanni Hyytiäinen võttis Kanadasse jõudes endale uue nime, selle nime all tunneme ka tema lapselapselast. 
Küsitava isiku järeltulija sündis esimese lapsena Kanadas 1. juulil 1967 (Kanada riigi sajandal sünnipäeval) ja sai 
nii tuntuks kui Kanada rahva „saja-aasta-beebi“. Hiljem kogus ta rahvusvahelist tuntust ning on olnud real 
aastatel Internetis enimklikitud nimesid. Aastal 2003 valmis Melbourne´is maja, mida kaunistab tema kujutis. 
Nimetage Hyytiäineni uus perekonnanimi. 

  

45 Judaismis on üks tähtsamaid pühi paasapühad. Muuhulgas  pühitsetakse paasapüha hapnemata leiva - matsa – 
söömisega ja seetõttu nimetatakse paasat hapnemata leibade pühaks. Millist piiblisündmust nende pühadega 
tähistatakse? 

  

46 Tahame teada arvu. Saksamaal peab alkoholi protsent joogis olema vähemalt nii kõrge, et see kvalifitseeruks 
„Schnapps’iks“. Tegu on germaaniumi aatominumbriga. Matemaatikas on see üks „õnnelikest arvudest“, 
tavaelus on see Belgiasse helistamise suunakood ja tähistab autonumbritel Brjanski oblastit. Traditsiooniliselt on 
koomiksiraamatutes nii palju lehekülgi. Tuntud meelelahutustegelased Bruce Lee, Keith Moon, Bill Hicks ja 
Brittany Murphy surid selles vanuses. Mis arv? 
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1 Jacko Gill ja Reena Koll H 26 Guy Fawkes I 

2 Leverkusen ja Mainz S+A 27 Napoleon II J 

3 Siim Sellis A 28 Thetis I 

4 Michael Bublé, Jiří Bubla I 29 Jaan Sihver, Mõisaküla I+A 

5 Iolanda Balas, Ilona Gusenbauer H+A 30 Georg Philipp Telemann I 

6 Tai S 31 August Strindberg J 

7 Jelena Bonner J+A 32 Komitas I 

8 Malawi I 33 Wolf Biermann S 

9 Subway J 34 Richard Pryor, Gene Wilder H 

10 Brasiilia (Jundiaí linn) J+A 35 Mihhail Glinka S 

11 Medellín S 36 Runeberg I 

12 Sahhalin S 37 Adele, Mari Pokinen I 

13 Tavolara, Sardiinia I 38 Johannes Vares-Barbarus A 

14 Uderna S+A 39 Davies (Ray ja Dave The Kinks’ist) S 

15 Nikolai Mikluhho-Maklai J+A 40 Darude S 

16 John Cleese (looma nimi Avahi cleesei) I 41 Õie Heinmaa J 

17 Bates’i mimikri S 42 Kokoška J+A 

18 purpur-siilkübar ehk punane päevakübar J+A 43 Peeter I J 

19 James Clark Ross S 44 (Pamela) Anderson J 

20 lülijalgsed I 45 Egiptusest põgenemine J 

21 Lorenzi kõver S 46 32 S 

22 metalliotsija J    

23 Nupedia S    

24 Vavilov S    

25 Yannis Xenakis S    

 

Küsimuste ideed:  Indrek Salis (I) 

Juhan Teder (J) 

Alar Heinaste (H) 

Aare Olander (A) 

Ants Siim (S) 

Küsimuste vormistus: Parila MK kollektiiv 

 


