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1	   Lääne-‐Rooma	  riigi	  lõpuks	  loetakse	  üldiselt	  aastat	  476,	  kui	  germaanlasest	  väepealik	  Odoaker	  kukutas	  troonilt	  
toona	  umbes	  15-‐aastase	  keisri,	  kes	  valitses	  tegelikult	  oma	  isa	  Orestese	  nimel.	  Kes	  oli	  see	  Lääne-‐Rooma	  viimane	  
keiser?	  Ta	  kasutas	  kaht	  nime	  (à	  la	  „Septimus	  Severus“)	  ja	  kahe	  punkti	  saamiseks	  tuleks	  need	  mõlemad	  kirja	  
panna.	  

	   	  

2	   Küsime	  meest,	  kes	  jõudis	  1225.	  aasta	  kevadel	  värskelt	  alistatud	  Liivi-‐	  ja	  Eestimaale	  kui	  paavsti	  legaat.	  Ta	  viis	  end	  
kurssi	  kohalike	  oludega,	  külastas	  vastselt	  ristitud	  rahvaid	  ning	  püüdis	  lahendada	  tüliküsimust	  taanlaste	  ja	  
sakslaste	  vahel	  Põhja-‐Eesti	  pärast:	  relvastatud	  kokkupõrge	  kahe	  osapoole	  vahel	  puhkes	  juba	  1225.	  aasta	  sügisel.	  
Segadused	  lahendas	  küsitav	  paavstile	  alluva	  vaheriigi	  moodustamisega	  Lääne-‐,	  Harju-‐,	  Järva-‐	  ja	  Virumaast,	  mille	  
asehalduriks	  määras	  ta	  oma	  kaplani	  magister	  Johannese	  (Giovanni).	  1226.	  aasta	  kevadel	  lahkus	  ta	  Liivimaalt,	  
tema	  loodud	  puhverriik	  aga	  lagunes	  peagi.	  Kes?	  

	   	  

3	   Küsitav	  elas	  u	  1370	  –	  1424.	  Ta	  võttis	  kasutusele	  kerged	  suurtükid	  ja	  vankerkindlused.	  Ta	  oli	  võitjate	  poolel	  mh	  
ka	  Grünwaldi	  lahingus.	  Juhtis	  sõjategevust	  ka	  pimedaks	  jäänuna	  (1421),	  suri	  katku.	  Kes?	  

	   	  
	  

	   	  

4	   Kuidas	  nimetatakse	  dünastiat,	  mis	  valitses	  Poolat	  1386–1572,	  Leedut	  1377–1401	  ja	  1440-‐1572,	  Ungarit	  1440–
1444	  ja	  1490–1526	  ning	  Böömimaad	  1471–1526?	  

	   	  

5	   Järgnev	  on	  väljavõte	  nekroloogist,	  mille	  avaldas	  Presidendi	  kantselei	  avalike	  suhete	  talitus	  2.	  augustil	  2004.	  
Kelle	  nimi	  on	  asendatud	  tärnidega?	  

Vabariigi	  Presidendi	  Kantselei	  teatab	  sügava	  kurbusega,	  et	  täna	  suri	  Stockholmis	  endine	  peaminister	  
presidendi	  ülesannetes	  ***	  	  
***	  sündis	  1.	  oktoobril	  1911.	  aastal	  Krootuse	  vallas	  Võrumaal.	  Ta	  õppis	  Tartu	  Ülikooli	  õigusteaduskonnas,	  
seejärel	  töötas	  kooliõpetajana	  ja	  juristina.	  1940.	  aastal	  Riigivolikogu	  valimistel	  kandideeris	  Eesti	  Töötava	  
Rahva	  Liidu	  vastaskandidaadina,	  kuid	  kõrvaldati	  okupatsioonivõimude	  poolt	  kandidaatide	  nimekirjast.	  -‐-‐-‐	  	  
Aastail	  1951-‐1979	  oli	  ***	  Eesti	  Rahvusnõukogu	  peasekretär.	  
Eesti	  eksiilvalitsuses	  oli	  ***	  aastatel	  1953-‐1971	  riigisekretär,	  1971-‐1990	  peaministri	  asetäitja	  ja	  
sõjaminister	  ning	  1990-‐1992	  peaminister	  presidendi	  ülesannetes.	  -‐-‐-‐	  
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6	   See	  apostel	  olevat	  olnud	  Peetruse	  vend	  ja	  esimene	  Konstantinoopoli	  patriarh.	  Teda	  kujutatakse	  tavaliselt	  vana	  
mehena,	  kellel	  on	  pikad	  valged	  juuksed	  ja	  kes	  hoiab	  palveraamatut	  või	  kirjarulli,	  mõnikord	  nõjatudes	  saltiirile	  
(diagonaalne	  rist)	  –	  seda	  viimast	  seetõttu,	  et	  ta	  olevat	  sellisel	  ristil	  hukatud.	  Ta	  on	  üks	  Šotimaa,	  Ukraina,	  Vene	  ja	  
Rumeenia	  kaitsepühakutest,	  tema	  mälestuspäev	  on	  30.	  novembril.	  Kes?	  

	   	  

7	   Nimetage	  see	  USA	  asepresident,	  kellel	  õnnestus	  1980-‐ndatel	  USA-‐d	  esindada	  kolmel	  riiklikul	  matusel	  Moskvas	  
(1982	  Brežnev,	  1984	  Andropov,	  1985	  Tšernenko).	  

	   	  

8	   	  Kes	  on	  daam	  pildil?	  

	   	  

9	   Raamatusse,	  kuhu	  on	  kirja	  pandud	  maailma	  1001	  toitu,	  mida	  tuleks	  enne	  surma	  kindlasti	  proovida,	  on	  mahtunud	  	  
ka	  üks	  eesti	  toit.	  Milline?	  Eesti	  Kulinaaria	  Instituudi	  juhi	  ja	  meisterkoka	  Dimitri	  Demjanovi	  arvates	  tuleks	  see	  toit	  
kiiremas	  korras	  ära	  patenteerida.	  Mullu	  valmis	  Jaak	  Kilmil	  ja	  Kiur	  Aarmal	  samanimeline	  48	  minutit	  kestev	  film.	  

	   	  

10	   Selles	  rahutus	  riigis	  on	  keskpank	  toimimise	  lõpetanud,	  käibele	  on	  jäänud	  
valdavalt	  vaid	  1000-‐šillingised	  rahad,	  mille	  väärtus	  täna	  on	  umbes	  47	  
eurosenti.	  Küll	  on	  küsitavas	  riigis	  välja	  antud	  kummalise	  kujuga	  
suveniirmünte	  (kitarrid,	  autod,	  mootorrattad).	  Mis	  riik?	  
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11	   See	  üle	  3	  m	  pikk	  ja	  üle	  tonniraskune	  kala	  (Mola	  Mola)	  on	  maailma	  
raskeim	  luukala,	  samuti	  kuulub	  talle	  ka	  esikoht	  kudemise	  ajal	  
produtseeritavate	  marjaterade	  arvu	  poolest	  (umbes	  300	  miljonit).	  Ta	  
keha	  tagaosa	  on	  mandunud	  ja	  sellest	  tingitult	  on	  ta	  kehv	  ujuja	  (kuni	  
4km/h)	  ning	  sageli	  liigub	  lihtsalt	  sinna,	  kuhu	  hoovused	  kannavad,	  leida	  
võib	  teda	  kõigi	  ookeanide	  troopilistes	  ja	  parasvöötme	  vetes.	  Mis	  kalaga	  
on	  tegu?	  	  

	   	  

12	   Küsitav	  linnuliik	  (Sterna	  sandvicensis)	  on	  sihvakas,	  tal	  on	  kitsad	  
tiivad.	  Sulestik	  on	  valge,	  selg	  ja	  tiivad	  helehallid,	  pealagi	  must.	  
Nokk	  on	  must	  ja	  kollase	  tipuga.	  Täiskasvanud	  lind	  on	  36–41	  cm	  
pikk,	  tiibade	  siruulatus	  on	  98–105	  cm	  ja	  kaal	  80–100	  g.	  Liik	  on	  
laialt	  levinud.	  Eristatakse	  kolme	  alaliiki:	  vastavalt	  Euroopas	  ja	  
Aafrikas,	  Põhja-‐Ameerikas	  ning	  Lõuna-‐Ameerikas.	  Eestis	  pesitseb	  
vähesel	  arvul	  (600	  –	  900	  paari)	  Saaremaa	  ümbruse	  laidudel.	  Mis	  
lind?	  Sugukonna	  (kus	  on	  8	  liiki)	  nimetamine	  annab	  1	  punkti.	  

	  	  
	  

	   	  

13	   Küsitav	  taim	  kuulub	  
korvõieliste	  sugukonda.	  
Perekonnas	  on	  kolm	  liiki	  
taimi,	  mis	  levinud	  Loode-‐
Aafrikast	  Pakistanini.	  
Tegemist	  on	  mitmeaastase	  
stepitaimega,	  mis	  kasvab	  
kõrbetasandikel	  ning	  kivisel	  
ja	  klibusel	  alal.	  Selline	  väike	  
madal	  taimekene,	  mida	  
kaamelid	  armastavad	  süüa	  -‐	  kõrgust	  on	  sel	  vaid	  mõnikümmend	  cm,	  

juurestik	  see-‐eest	  ulatub	  120	  cm	  sügavusele.	  Õitseb	  kevadel,	  õied	  on	  kuldkollased.	  See	  on	  Kuveidi	  rahvustaim	  ja	  
nimigi	  üsna	  huvitav.	  Mis	  taim?	  

	   	  

14	   Aasias	  toituti	  sellest	  taimest	  juba	  3000	  aastat	  enne	  Kristust.	  Hiinas	  ülistati	  seda	  kui	  üht	  “riituslikku”	  vilja	  viie	  teise	  
seas.	  Uuele	  Maailmale	  tutvustas	  taimi	  Samuel	  Bowen	  –	  kaupmees,	  kes	  tõi	  Hiinast	  1765.	  aastal	  esimesed	  
seemned.	  Tänaseks	  on	  see	  ülemaailmselt	  kasutatav	  põhitoiduaine.	  Ainsa	  Eestis	  aretatava	  ja	  kasvatatava	  sordi	  
nimi	  on	  Saaremaa.	  Mis	  taim? 

	   	  

15	   Enamikul	  meie	  lindudest	  on	  nokk	  liiga	  nõrk	  selleks,	  et	  suure	  ja	  kõva	  tõruga	  toime	  tulla.	  On	  vaid	  üks	  erand.	  Tema	  
noka	  kuju	  võimaldab	  kinni	  hoida	  igapidi	  ümarat	  ja	  siledat	  tammetõru.	  Tema	  söögitoru	  on	  küllalt	  veniv	  selleks,	  et	  
mitmeid	  tõrusid	  korraga	  ära	  vedada.	  Peaasi	  –	  lind	  on	  küllalt	  “arukas”,	  et	  tõrusid	  talvetagavaraks	  koguda.	  Ta	  otsib	  
selleks	  sobiva	  panipaiga,	  kus	  pole	  hiiri,	  ja	  lõpuks	  leiab	  peidukoha	  talvisel	  nälja-‐ajal	  taas	  kätte	  isegi	  paksu	  lume	  alt.	  
Kuulete	  teda	  “laulmas”.	  Mis	  lind?	  
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16	   Selle	  saare	  esmamainimine	  on	  teada	  16.	  sajandi	  keskpaigast.	  Tegu	  on	  väikese,	  5	  hektari	  suuruse	  asustamata	  
saarega	  Tõstamaa	  vallas	  Manijast	  läänes.	  Saar	  on	  kivine	  ja	  selle	  põhjatipp	  kerkib	  merest	  üsna	  järsult.	  Saar	  on	  
meelispeatuspaigaks	  lindudele	  ning	  just	  linnustiku	  kaitseks	  loodi	  1991.aastal	  samanimeline	  kaitseala.	  Peamiste	  
liikidena	  kohtab	  saarel	  kormorani,	  kühmnokk-‐luike,	  hallhane,	  ristparti,	  tuttvarti,	  hahka,	  tõmmuvaerast,	  
rohukosklat,	  jääkosklat	  ja	  teisi.	  Meremehed	  teavad	  saare	  riffe	  Pärnu	  lahe	  sissesõidutee	  ääres	  juba	  ammustest	  
aegadest,	  sest	  siin	  on	  hukkunud	  palju	  laevu.	  Hollandi	  kartograafi	  Willem	  Janzoon	  Blaeu	  Liivimaa	  kaardilt	  (1662)	  
vaatab	  saar	  ähvardavalt	  vastu.	  1904	  a-‐st.	  tähistab	  sissesõitu	  Pärnu	  lahte	  punastest	  telliskividest	  silindriline	  
tuletorn,	  sellele	  vaatamata	  on	  seal	  hiljemgi	  juhtunud	  laevaõnnetusi.	  Saarelt	  pärit	  graniitkivi	  on	  kasutatud	  Pärnu	  
teede	  ja	  muulide	  ehitusel.	  Mis	  saar?	  

	   	  
	  

	   	  

17	   Venemaa	  põhiterritooriumi	  (ilma	  saarte	  ja	  enklaavideta)	  läänepoolseim	  punkt	  asub	  ühe	  159	  km	  pikkuse	  jõe	  
ääres.	  Nimetage	  see	  jõgi.	  

	   	  

18	   Selle	  riigi	  koosseisu	  kuuluvad	  saared	  Tinhosa	  Grande	  ja	  Tinhosa	  Pequena,	  Rolas,	  Bombom,	  Cabras,	  Caroço	  ning	  
veel	  mõned	  veepinnast	  väljaulatuvad	  kaljud.	  Aga	  ka	  kaks	  suuremat	  saart,	  mis	  on	  andnud	  nime	  ka	  riigile.	  
Nimetage	  riik.	  

	   	  

19	   Kuna	  Prantsusmaa	  koosseisu	  kuuluvad	  ka	  meretagused	  valdused,	  on	  tal	  maismaapiir	  ka	  kolme	  riigiga,	  mis	  ei	  asu	  
emamaa	  kõrval.	  Saint-‐Martini	  saart	  jagavad	  nad	  hollandlastega	  (end.	  Hollandi	  Antillid),	  kuid	  millised	  on	  
ülejäänud	  kaks	  riiki,	  mis	  võivad	  end	  teatavate	  mööndustega	  Prantsusmaa	  naabriteks	  lugeda?	  

	   	  

20	   India	  usundites,	  eriti	  hinduismis	  tähistab	  see	  silp	  jumala	  kehastumist	  ja	  seda	  
peetakse	  pühaks,	  sest	  usutakse,	  et	  maailma	  loomise	  ajal	  tõi	  kogu	  teadvus	  kuuldavale	  
just	  sellise	  heli.	  Tema	  kujutis	  devanagari	  tähestikus	  on	  saanud	  üldkasutatavaks	  
hinduismi	  sümboliks.	  Kirjutage	  see	  silp!	  	  
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21	   Seda	  nelja	  kõrvuti	  hobuse	  poolt	  veetavat	  rakenditüüpi	  
kasutati	  antiikajal	  võiduajamistel,	  teda	  kujutati	  jumalate	  ja	  
kangelaste	  liiklusvahendina	  ning	  ta	  sümboliseeris	  triumfi.	  
Sellest	  tingitult	  on	  ta	  leidnud	  kasutust	  ka	  suurejoonelistel	  
neoklassitsistlikel	  mälestusmärkidel,	  sellise	  võib	  näiteks	  
leida	  Brandenburgi	  väravalt	  Berliinis	  (pildil),	  Brüsseli	  
triumfikaarel	  ja	  Moskva	  Suure	  teatri	  portikuse	  kohalt	  (mida	  
on	  kujutatud	  ka	  Vene	  sajarublasel).	  Kuidas	  seda	  
nimetatakse	  (ladina	  keeles	  tähendabki	  	  see	  
„neljarakend“)?	  

	  
	  

	   	  

22	   Keda	  kujutavad	  kolm	  maailma	  praeguse	  hetke	  kõige	  kõrgemat	  kuju	  (kõrgeim	  neist	  128	  meetrit,	  võrdluseks	  –	  
Oleviste	  kiriku	  praegune	  kõrgus	  on	  123	  meetrit)	  ja	  lisaks	  on	  veel	  kaks	  tema	  kuju	  vastava	  tabeli	  esikümnes?	  

	   	  

23	   Millega	  on	  neil	  piltidel	  tegemist?	  

	   	  

24	   Christer	  Fuglesangi	  kinnisidee	  lennata	  maailmaruumi	  sündis	  tal	  oma	  kaheksandal	  sünnipäeval	  18.03.1965.a,	  kui	  
ta	  nägi	  televisioonist	  kaadreid	  Aleksei	  Leonovi	  viibimisest	  avakosmoses.	  Möödus	  41	  aastat	  ning	  2006.a	  
detsembris	  täitus	  tema	  unistus	  kosmosesüstik	  Discovery	  pardal.	  Millise	  riigi	  esimene	  ja	  siiani	  ainus	  astronaut	  on	  
Fuglesang?	  

	   	  

25	   Kes	  on	  selle	  laulu	  viisi	  ja	  kes	  sõnade	  autor?	  Üks	  neist	  on	  tuntud	  helilooja,	  teine	  tuntud	  kirjamees.	  
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26	   Pildil	  olev	  mees	  esitati	  kolm	  korda	  Nobeli	  auhinna	  kandidaadiks.	  Tema	  ilmselt	  
olulisim	  saavutus	  (avastus)	  on	  seotud	  78	  kraadi	  külma	  süsihappelumega.	  Kes	  
ta	  on	  ja	  mille	  ravimisega	  on	  see	  avastus	  seotud?	  

	   	  

27	   Ta	  ise	  avastas	  asteroidi	  nr	  1373,	  kuid	  
instrument,	  mis	  kannab	  tema	  nime,	  on	  
võimaldanud	  avastada	  mitmeid	  
astronoomilisi	  objekte.	  Joonisel	  on	  tema	  
nimeline	  seadus.	  Kellest	  on	  jutt?	  

	  
	  

	   	  

28	   Selle	  väljamõtlemise	  au	  kuulub	  Itaalia	  töösturile	  Luigi	  Bezzerale.	  Nimelt	  ei	  olnud	  ta	  rahul,	  et	  tema	  alluvad	  
võtavad	  töö	  ajal	  liigpikki	  pause	  ning	  1901.a	  võttis	  ta	  patendi	  esimesele	  masinale,	  mis	  aitas	  vältida	  pikki	  
tööpause.	  Millest	  jutt?	  

	   	  

29	   Ottomanide	  vägedes	  oli	  16.-‐19.	  sajandil	  laialdaselt	  kasutusel	  ühe	  lõikeservaga	  lühike	  (tera	  pikkus	  60-‐80	  cm)	  
kõver	  mõõk	  või	  pistoda,	  mis	  legendi	  järgi	  olevat	  pärit	  ühest	  muidu	  tähtsusetust	  Edela-‐Türgi	  linnakesest,	  mis	  
kannab	  selle	  relvaga	  sama	  nime.	  Hiljem	  on	  sama	  nimi	  pandud	  ka	  Ukraina	  lahingutankile	  T-‐84.	  Millisest	  
relvast	  on	  jutt?	  

	  	  	  
	  

	   	  

30	   Sellega	  on	  seni	  hakkama	  saanud	  ainult	  12	  inimest	  (kuue	  paarina),	  viimastena	  Eugene	  Cernan	  ja	  Harrison	  
Schmitt	  1972	  detsembris.	  Nimetage	  esimene	  paar.	  
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31	   Iseseisva	  Eesti	  (meeste)	  jalgpallimeistriks	  on	  tulnud	  vaid	  kaks	  klubi	  väljastpoolt	  Tallinna.	  Millistest	  linnadest?	  

	   	  

32	   Selle	  riigi	  viimane	  kergejõustikumedal	  OMilt	  on	  kuld	  aastal	  2000	  naiste	  kolmikhüppes,	  MMilt	  pronks	  2007	  a.	  
naiste	  1500m	  jooksus	  ja	  EMilt	  hõbe	  2010	  a.	  naiste	  400m	  tõkkejooksust.	  Samas	  kuulub	  selle	  riigi	  sportlastele	  
kaks	  kehtivat	  kergejõustiku	  maailmarekordit,	  kusjuures	  mõlemal	  alal	  oli	  ka	  eelmiseks	  
maailmarekordiomanikuks	  sama	  riigi	  atleet	  (kes	  maailma	  kõigi	  aegade	  edetabelis	  endiselt	  2.	  ja	  3.	  kohal).	  Mis	  
riigist	  jutt?	  

	   	  

33	   Nimetage	  ainus	  jalgpalliklubi,	  mis	  on	  pidevalt	  kuulunud	  Saksamaa	  rahvuslikku	  
kõrgliigasse	  –	  	  Bundesligasse	  selle	  asutamisest	  alates	  (1963).	  Meeskond	  mängib	  
koduväljakul	  valges	  särgis	  ja	  punastes	  pükstes,	  mis	  on	  pärit	  linnavapilt. 

	   	  

34	   Need	  kaksikvennad,	  2006	  olümpiavõitjad,	  valiti	  mõlemad	  1999	  NHLi	  draftis	  Vancouver	  Canucksi	  poolt	  ja	  seda	  
üldjärjekorras	  teise	  ja	  kolmandana,	  Canucksis	  on	  möödunud	  ka	  kogu	  nende	  NHLi	  karjäär.	  2010	  ja	  2011	  tegid	  
nad	  sellise	  omapärase	  duubli,	  et	  üks	  oli	  ühel,	  teine	  teisel	  aastal	  liiga	  suurim	  skooritegija	  ja	  2011	  jagasid	  nad	  
oma	  kodumaa	  parima	  sportlase	  auhinda.	  Kes?	  

	   	  

35	   See	  mäesuusataja	  sai	  hakkama	  unikaalse	  saavutusega,	  võites	  1997	  Maailma	  Karika	  üldarvestuse,	  saades	  
punkte	  vaid	  kahelt	  kiirusalalt	  –	  kiirlaskumisest	  ja	  Super-‐G-‐st	  (ülisuurslaalomist),	  ta	  võitis	  samal	  aastal	  ka	  
mõlema	  distsipliini	  „väikese“	  maailma	  karika	  ja	  lisaks	  veel	  „väikese“	  karika	  kiirlaskumises	  1995	  ning	  1996.	  
Tiitlivõistlustelt	  jäi	  tema	  saagiks	  vaid	  1996	  MM-‐pronks.	  Pärast	  suusatajakarjääri	  lõppu	  hakkas	  tegelema	  
autospordiga,	  kust	  tal	  on	  samuti	  ette	  näidata	  korralikud	  tulemused	  –	  2006	  sai	  ta	  3.	  koha	  LeMans’i	  24-‐tunni-‐
sõidul	  ja	  esikoha	  Dakari	  rallil	  sõiduautode	  klassis.	  Kellest	  on	  jutt?	  
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36	   Kes	  oli	  see	  ainus	  Oscari-‐preemia	  laureaat,	  kel	  ka	  endal	  Oscar	  nimeks?	  Tegemist	  on	  1895-‐1960	  elanud	  mehega,	  
kirjanikuga,	  produtsendiga,	  paljude	  muusikalide	  libreto	  autoriga.	  Parima	  laulu	  eest	  pälvis	  ta	  preemia	  kahel	  
korral:	  1941	  laul	  „The	  Last	  Time	  I	  Saw	  Paris“	  filmis	  „Lady	  Be	  Good“	  ja	  1945	  laul	  „It	  Might	  As	  Well	  Be	  Spring“	  
filmis	  „State	  Fair“.	  See	  Oscar	  on	  pälvinud	  veel	  ka	  Pulitzeri	  preemia	  ja	  viis	  korda	  ameerika	  teatriauhinna	  Tony.	  
Üks	  tema	  õnnestunumaid	  muusikale	  Helisev	  muusika,	  mille	  põhjal	  	  vändatud	  film	  (1965)	  pälvis	  viis	  Oscarit.	  

	   	  

37	   Ameerika	  kinoakadeemia	  valikul	  jäi	  populaarsemate	  repliikide	  pingereas	  tuntud	  väljend:	  „Bond.	  James	  Bond“	  
alles	  22.kohale.	  Esikohale	  asetati	  aga	  repliik:	  „Frankly,	  my	  dear,	  I	  don`t	  give	  a	  damn“,	  mis	  natuke	  suvalises	  
tõlkes	  võiks	  tähendada	  midagi	  sellist	  nagu	  „ausalt,	  mu	  kallis,	  ma	  sülitan	  sellele“.	  Millisest	  filmist	  pärineb	  see	  
ütlus	  ja	  kes	  nii	  ütles?	  Kusjuures	  pole	  oluline,	  kas	  vastate	  seda	  rolli	  esitanud	  näitleja	  nime	  või	  rolli	  nime.	  

	   	  

38	   Gentelmen	  Prefer	  Blondes	  ehk	  Džentelmenid	  eelistavad	  blondiine	  –	  sellist	  pealkirja	  kannab	  ameerika	  kirjaniku	  
Anita	  Loos`i	  (1888-‐1981)	  1925	  kirjutatud	  romaan,	  mille	  järgi	  tehti	  1948	  muusikal	  ja	  1953	  film.	  Kaks	  aastat	  
hiljem,	  1927	  kirjutas	  Loos	  oma	  raamatule	  järje,	  1955	  valmis	  samanimeline	  film.	  Millist	  pealkirja	  see	  
järjeraamat	  ja	  film	  kandsid?	  

	   	  

39	   1945.a	  aprillis	  hakkas	  ilmuma	  ajakiri	  Abiks	  Agitaatorile.	  Selle	  nime	  
all	  ilmus	  see	  1961.a	  veebruarini,	  seda	  juhtisid	  Joosep	  Saat,	  Paul	  
Kuusberg	  jt.	  Sel	  aastal	  lõpetas	  Abiks	  Agitaatorile	  ilmumise,	  
ühinedes	  teise	  ajakirjaga.	  Ühinenud	  ajakiri	  muutus	  
populaarsemaks,	  mitmedki	  mälumängijad	  on	  saanud	  sealt	  oma	  
teadmistele	  täiendust.	  1984.aastaga	  lõpetas	  see	  ajakirja	  Eesti	  
Kommunist	  lisa	  ilmumise.	  Mis	  nime	  see	  EKP	  Keskkomitee	  
ühiskondlik-‐poliitiline	  ajakiri	  kandis?	  
	  

	   	  

40	   Nimetage	  riik,	  mille	  hümni	  kuulete.	  Vihjeks	  on	  ka	  riigi	  joogakeskuse	  logo.	   
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41	   Kes	  on	  kunstnik	  ja	  mida	  on	  ta	  kujutanud	  sellel	  maalil?	  	  

	   	  

42	   Raimonds	  Paulsi	  tuntud	  laul	  „Miljon	  tulipunast	  roosi“	  on	  inspireeritud	  legendist,	  mille	  kohaselt	  üks	  kunstnik	  (1862-‐
1918)	  armus	  hoobilt	  ringreisil	  viibivasse	  näitlejannasse	  ja	  selle	  väljendamiseks	  lasi	  kogu	  näitlejanna	  hotelliesise	  
katta	  roosidega.	  Asja	  muudab	  muidugi	  kahtlaseks	  see,	  et	  väidetavalt	  oli	  mees	  kogu	  elu	  väga	  vaene	  olnud,	  aga	  mine	  
võta	  nüüd	  tagantjärgi	  kinni.	  Kes	  
on	  see	  legendi	  kangelane,	  keda	  
on	  kujutatud	  ta	  kodumaa	  
rahatähel?	  
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43	   Kes	  on	  maalinud	  selle	  “Allegooria”?	  
	  

	   	   	  

44	   Ta	  sündis	  1913.a	  Alžeerias	  ja	  hukkus	  autoõnnetuse	  tagajärjel	  Prantsusmaal	  1960.	  Isa	  hukkus	  I	  maailmasõjas,	  ema	  
olevat	  olnud	  poolkurt	  ja	  harimatu	  hispaanlanna.	  Ta	  kasvas	  Alžiiri	  vaeses	  araabia	  kvartalis,	  töötas	  müügimehena.	  

1935	  liitus	  Prantsusmaa	  Kommunistiliku	  Parteiga,	  
kuid	  peatselt	  kuulutati	  trotskistiks.	  II	  maailmasõja	  
ajal	  oli	  Prantsuse	  vastupanuliikumise	  ajalehe	  
Combat	  peatoimetaja.	  Saanud	  noorima	  
kirjanikuna	  Nobeli	  preemia.	  Tema	  näidendi	  
Caligula	  lavastas	  Vanemuises	  1992.	  aastal	  Linnar	  
Priimägi.	  Kes?	  
	  

	   	   	  

45	   Kuulete	  ühe	  suure	  sümfooniku	  1.	  sümfoonia	  algust.	  Kes	  on	  see	  helilooja?	  
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46	   See	  1947	  sündinud	  mees	  sai	  2007	  doktorikraadi	  astrofüüsikas	  ning	  on	  
Liverpooli	  John	  Moore’s	  University	  kantsler.	  Kuulsust	  on	  ta	  aga	  
kogunud	  põhiliselt	  muusikuna,	  kusjuures	  kasutab	  ta	  vaid	  isetehtud	  
muusikariista	  Red	  Special.	  Esimene	  bänd	  oli	  talle	  Nineteen	  Eighty-‐
Four.	  Kes	  on	  pildil	  ja	  mis	  ansamblis	  on	  ta	  kõige	  enam	  kuulsust	  
kogunud?	  

	   	  

47	   Ta	  on	  sündinud	  1984.a	  Kanadas	  Ontarios.	  2002.a	  ilmus	  plaat	  Let	  Go,	  mis	  tõusis	  Austraalias,	  Kanadas	  ja	  
Suurbritannias	  edetabelijuhiks	  ning	  USA-‐s	  teiseks:	  debütandi	  kohta	  hiilgav	  saavutus.	  Ta	  oli	  siis	  17-‐aastane	  ja	  
on	  läbi	  aegade	  noorim	  solist,	  kes	  Suurbritannia	  edetabelit	  juhtinud.	  Tema	  	  teine	  album	  Under	  My	  Skin	  ilmus	  
2004,	  kolmas	  album	  The	  Best	  Damn	  Thing	  tuli	  välja	  2007	  ning	  neljas,	  Goodbye	  Lullaby	  2011.	  Alates	  2004.	  
aastast	  on	  ta	  mänginud	  väikseid	  filmirolle,	  neist	  neljas	  rollis	  mängis	  ta	  iseennast.	  Kes?	  

	   	  

48	   2011.	  aasta	  Euroopa	  kultuuripealinnad	  olid	  Tallinn	  ja	  Turu,	  2012	  –	  Guimarães	  ja	  Maribor.	  Millised	  kaks	  linna	  
olid	  kõige	  esimesed,	  üks	  1985	  ja	  teine	  1986?	  

	   	  

49	   Läti	  rahvuseepos	  Lacplesis	  on	  tuntud	  vist	  kõigile.	  Kangelasega	  võitlemiseks	  toob	  piiskop	  Albert	  Saksamaalt	  
abiväge,	  kaasas	  must	  rüütel,	  kes	  olevat	  võitmatu.	  Kui	  põlismetsas	  elav	  Kangar	  on	  preester	  Diedrich’ile	  reetnud	  
Lacplesise	  hiigeljõu	  saladuse,	  on	  edasine	  juba	  lihtne.	  Kõrgel	  Daugava	  kaldal	  korraldatakse	  sõjamängud,	  kus	  
must	  rüütel	  viimaks	  Lacplesise	  välja	  kutsub.	  Ta	  suunab	  rünnaku	  Lacplesise	  ainsa	  haavatava	  koha	  vastu.	  
Vägilane	  haarab	  küll	  veel	  rüütli	  ja	  lükkab	  ta	  kaldalt	  alla	  jõkke,	  kuid	  kukkudes	  tõmbab	  see	  kaasa	  Lacplesise	  ja	  
nad	  mõlemad	  hukkuvad.	  Mis	  oli	  Karutapjal	  haavatavaks	  kohaks?	  

	   	  

50	   Kes	  on	  nende	  mõttesalmide	  autor?	  
VAIM	  
Kes	  teab,	  kuhu	  lennataks,	  
kui	  poleks	  keha	  
koormajaks.	  

Kollane	  hädaoht	  
	  
Hädaohtu	  kardad	  sa	  kollaselt	  mehelt,	  Euroopa?	  
Tõsi,	  ta	  kuld	  võib	  kallimaks	  minna.	  

Kuulsas	  Viljandis	  vanasti	  	  
sead	  käisid	  kantsi	  serval,	  	  
kitsed,	  lambad	  puude	  kõrval	  	  
näsisivad	  rohukest	  	  
end'se	  aja	  kuulsusest.	  

Kes	  suur	  ei	  saa	  olla,	  olgu	  väikegi.	  	  
Väike	  suur	  on	  narrusest	  narremgi.	  

Koolinoortele	  
Kes	  leiva	  jaoks	  õpib,	  	  
see	  südant	  ei	  saa,	  
ei	  saa	  
kahte	  jumalat	  teenida	  	  
korraga.	  

Oleksite	  võinud	  n	  o	  o	  r	  e	  d	  olla	  käratagi:	  	  
oleksite	  mõnegi	  vana	  südame	  soendand	  —	  	  
noorust,	  kes	  vanadest	  l	  a	  h	  u	  t	  a	  n	  d,	  	  
vanad	  ei	  armasta!	  
Ja	  n	  o	  o	  r	  e	  d	  ise	  kunagi	  v	  a	  n	  a	  k	  s	  ei	  saa	  —	  	  
ja	  n	  o	  o	  r	  u	  s	  t	  ju	  k	  e	  e	  g	  i	  ei	  usalda!	  

	   Mis	  ühele	  suur,	  see	  teisele	  väike,	  	  
mis	  ühele	  kuu,	  ju	  teisele	  päike.	  	  
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Vastused	  
1. 	  Romulus	  Augustus	   Romulus	  Augustulus	  
2. 	  Modena	  Wilhelm	   it	  Guglielmo,	  lad	  Guillelmus	  
3. 	  Jan	  Žižka	   Tšehhi	  rahvuskangelane.	  Pildil	  ausammas	  Prahas	  
4. 	  jagelloonid	   Leedu	  päritolu	  
5. 	  Heinrich	  Mark	   Oma	  volitused	  andis	  okt-‐s	  1992	  Riigikogu	  ees	  üle	  presidendiks	  valitud	  L.	  Merile.	  
6. 	  Andreas	   	  
7. 	  George	  Herbert	  Walker	  Bush	  	   s.1924,	  Bush-‐seenior;	  oli	  Ronald	  Reagani	  ajal	  1981-‐89	  asepresidendiks	  
8. 	  Helle	  Thorning-‐Schmidt	   EL	  praeguse	  eesistujamaa	  Taani	  peaminister	  
9. 	  tallinna	  kilud	   	  
10. 	  Somaalia	   	  
11. 	  kuukala	  	   	  
12. 	  tutt-‐tiir	   Thalasseus	  sandvicensis	  või	  Sterna	  sandvicensis,	  sugukond	  tiirlased	  
13. 	  kaamelipusa	   Rhanterium	  Desf.	  ,	  Sünonüüm	  Rhantherium	  Schultz-‐Bip.	  	  
14. 	  soja	   	  
15. 	  pasknäär	   	  
16. 	  Sorgu	   Vanadel	  merekaartidel	  Sorkholm	  
17. 	  Pedetse	   võro	  k-‐s	  Pedejä;	  läti	  (ja	  ka	  vene)	  k-‐s	  Pededze	  
18. 	  São	  Tomé	  ja	  Príncipe	   964	  km2,	  179500	  elanikku	  
19. 	  Brasiilia	  ja	  Surinam	   Prantsuse	  Guajaana,	  meretagune	  departemang	  
20. 	  Om	  	   Aum	  
21. 	  kvadriiga	  	   	  
22. 	  Buddha	  	   	  
23. 	  kõik	  need	  on	  võtmed	   	  
24. 	  Rootsi	   Teisel	  missioonil	  oli	  2006.a	  augustis.	  Isa	  Norra	  päritolu.	  
25. 	  Valter	  Ojakäär,	  Jaan	  Kaplinski	   Laulis	  Artur	  Rinne	  
26. 	  Aleksander	  Paldrok,	  leepra	  ravimine	   Leiutas	  meetodi	  leepra	  ravimiseks	  süsihappelume	  ja	  kullapreparaatidega.	  	  
27. 	  Edwin	  Powell	  Hubble	  	   1889-‐1953,	  ameerika	  astronoom;	  Hubble	  teleskoop	  
28. 	  espressokohv	   Bezzera	  kohvimasinaid	  toodetakse	  tänagi	  
29. 	  Jatagan	   Yatagan	  
30. 	  Neil	  Armstrong	  ja	  Buzz	  Aldrin	  	   Buzz’i	  sünninimi	  Edwin	  Eugene	  Aldrin.	  Inimesed,	  kes	  on	  käinud	  Kuul	  
31. 	  Tartu,	  Maardu	   Tartu	  Olümpia,	   E.	   viimane	  meister	   enne	   okupatsiooni	   (1940);	   Levadia	   sai	   2	   esimest	  

kulda	  1999	  ja	  2000	  veel	  Maardus	  resideerides	  
32. 	  Bulgaaria	   Stefka	  Kostadinova	  kõrgushüppes	  ja	  Yordanka	  Donkova	  100m	  tõkkejooksus	  
33. 	  Hamburger	  SV	  	   HSV	  
34. 	  Henrik	  ja	  Daniel	  Sedin	   	  
35. 	  Luc	  Alphand	   	  
36. 	  Oscar	  Hammerstein	  II	   	  
37. 	  „Tuulest	  viidud“,	  Rhett	  Butler	  (Clark	  Gable)	   Ütles	   seda	   Scarlett	   O`Harale	   lahkumisel;	   1939	   ei	   lubanud	   Hollywoodi	   reeglid	  

ropendamist	  ekraanil,	  mistõttu	  määrati	  režissöörile	  5000	  dollarit	  trahvi	  
38. 	  But	  Gentelmen	  Marry	  Brunettes	  	   Aga	  džentelmenid	  abielluvad	  brünettidega.	  Film	  Gentelmen	  Marry	  Brunettes	  
39. 	  Küsimused	  ja	  Vastused	   Ilmus	  1959-‐1984,	  a-‐st	  1985	  Aja	  Pulss	  
40. 	  Austraalia	   Neiu	  painutatud	  keha,	  jala	  ja	  käe	  vahel	  on	  moodustunud	  Austraalia	  kontuur	  
41. 	  Hieronymus	  Bosch,	  seitse	  surmapattu	   Jheronimus	  Bosch;	  aplus,	  omandihimu,	  kiim,	  kadedus,	  õgardlus,	  vihapidamine,	  tujutus	  
42. 	  Niko	  Pirosmani	  	   Pirosmanašvili	  
43. 	  Tiit	  Pääsuke	   	  
44. 	  Albert	  Camus	   Nobeli	  preemia	  1957	  
45. 	  Ludvig	  van	  Beethoven	   1.	  sümfoonia	  
46. 	  Brian	  May,	  Queen	   	  
47. 	  Avril	  Lavigne	   Avril	  Ramona	  Lavigne	  
48. 	  Ateena,	  Firenze	   	  
49. 	  kõrvad	  	   Lacplesis	  on	  sündinud	  emakarust	  ja	  tal	  on	  karukõrvad;	  kui	  kõrvad	  maha	  raiuda,	  kaob	  

jõud	  
50. 	  Juhan	  Liiv	   Killud.	  Samas	  ka:	  Kes	  minevikku	  ei	  mäleta,	  see	  elab	  tulevikuta	  
	  
Küsimused:	  Koit	  Nook,	  Lauri	  Naber,	  Aare	  Olander,	  Tenno	  Sivadi,	  Tõnu	  Talve	  


