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1 Arvatavasti tunnevad paljud inimesed selliseid väljendeid nagu Sünnitavad mäed, 
ilmale tuleb (aga) naeruväärne hiir, Julge pealehakkamine on pool võitu ja kuldne 
kesktee. Kõigi nende kirjapanijaks on mees, kes sündis 65. a. eKr Venusias ja suri a-l 8 
eKr Roomas. Kes?  

  

2 Stefan Batory (Báthory, 1533-86) oli aastast 1576 Poola kuningas ja Leedu suurvürst ning jätnud sellena jälje ka 
Eesti ajalukku. Enne Rzeczpospolita troonile valimist, aastail 1571 kuni 1576 oli ta ühe ala vürst. Kus valitses 
Stephan Báthory varem? 

  

3 Mees pildil sai Prantsusmaa kuningaks ootamatult, pärast oma kauge 
sugulase Charles VIII ootamatut surma 1498. aastal. Olles nooruses ilma 
jäänud kuninglikust kasvatusest ja saanud hakkama mitme pahateoga, 
otsustas ta kuningaks saades end parandada ja on ajalukku läinud avatud, 
õiglase, kokkuhoidliku ja hea südamega valitsejana. 1506. aastal pälvis ta 
generaalstaatidelt „Rahva isa“ väärika tiitli. Tema surma järel (1515) astus 
troonile tema tütre Claude'i abikaasa François I, kelle kuulsus on oma 
eelkäija veidi varju jätnud. Kes on pildil? 

  

4 Küsitav on Saksa päritolu vaimulik ja literaat, lõunaeesti keele kirjelduse autor ja Piibli tõlkija. Ta sündis 
Pommeris, astus 1639 TÜ usuteaduskonda. 1641 sai temast Urvaste kiriku õpetaja, 1656 pages ta Vene-Rootsi 
sõja eest Tallinna. Tema sulest pärinevad mahukas, rohkem kui 400-leheküljeline ebausuteemaline traktaat 
„Kurtzer Bericht und Unterricht Von der Falsch-heilig genandten Bäche in Liefflandt Woehhanda” („Lühike teade 
ja õpetus vääralt pühaks peetud Võhandu jõest Liivimaal”) ja esimene lõunaeesti keele kirjeldus „Observationes 
Grammaticae circa linguam Esthonicam” („Grammatilisi vaatlusi eesti keelest”, 1648). Ta suri 1657 Tallinnas 
arvatavasti katku, maeti Oleviste kirikusse. Temast sai alguse suguvõsa, millesse kuuluvad Eesti kultuurilukku 
vaimuliku kirjamehena jälje jätnud pastor Eberhard *** vanem (1654–1724) ning tolle pojad Eberhard *** 
noorem ja Heinrich ***. Kes? 

  

5 Sõjas Prantsusmaaga 1812 kasutas vene armee ülempolitseimeister Friedrich von Oertel, kes oli juba üle 30 
aasta Venemaa teenistuses olnud, kirjavahetuses armeejuhataja kindralfeldmarssal Barclay de Tolly`ga 
ettevaatusabinõu. Seda selleks, et kui mõni kiri sattuks vaenlase kätte, ei suudaks nad seda dešifreerida ega 
saaks sellest aru. Mis oli selleks ettevaatusabinõuks? 
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6 1762.a paleepöördes ja abikaasa Peeter III kõrvaldamises osutasid Katariina II-le suurt abi kaks venda, kes said 
selle eest ka krahvitiitli. Aleksei juhtis 1768-74 Vene Vahemere-laevastikku, tõusis kindraladmiraliks, peale Çeşme 
lahingu võitu 1774. aastal lisati tema nimele liide Tšesmenski. Grigori oli 1765-75 Venemaa suurtükiväe 
ülemjuhataja. Mis oli selle, ka Eestiga seotud perekonna nimi? 

  

7 Seda 1650-1722 elanud meest peetakse üheks kõigi aegade suurimaks 
inglise väejuhiks. Ta tegi noorena sõjaväelist karjääri ja hiljem toetas Oranje 
Willemi saamist Inglise troonile, mille eest sai talt krahvitiitli. Tema tõeline 
tähelend jõudis kätte kuninganna Anne’i valitsemisajal, kuna ta naine oli 
tolle lähedane sõber. Ta tõusis hertsogiks ja sai Hispaania pärilussõjas 
Prantsusmaa-vastase koalitsiooni juhiks ning tõstis Inglismaa suhtelise 
perifeeria staatusest maailmajõuks. Kellest on jutt? 

  

8 Ottawa Linnahaigla sünnitusosakonna ühele palatile anti 1943 väljaspool Kanada jurisdiktsiooni asuv staatus 
(territoorium kuulutati rahvusvaheliseks alaks). Tegemist oli Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert 
Karel Godfried Pieter`i pere täiendusega. Millise riigi monarhiperele sündis sellises situatsioonis järglane ja kes 
see järglane oli? 

  

9 Tänane Moldova Vabariik sai alguse 1940.a, mil pärast Bessaraabia liidendamist NSV Liiduga läks läänepoolne osa 
Moldaavia ANSV-st vastloodud Moldaavia NSV koosseisu, idapoolne liideti Odessa oblastiga. Moldaavia ANSV oli 
moodustatud Ukraina NSV Kesktäitevkomitee otsusega 12. oktoobril 1924 Odessa kubermangu *** ja Odessa 
ringkonna ning Podoolia kubermangu Tultšini ringkonna aladest. Moldova pealinnaks on teatavasti Chișinău. 
Milline linn oli Moldaavia ANSV pealinn 1924-28? Nüüd asub see umbes Viljandi suurune linnake taas Ukraina 
territooriumil. Otsitav nimi ühtib ühe tuntud eesti sportlase perekonnanimega, kelle sporditee pole veel kaugeltki 
lõppenud. 

  

10 Prantsuse kirjaniku Georges Dumézili sõnul on indoeuroopaliku kultuuri muutujateks juba aegade algusest olnud 
3 rooma jumalat, kelle valitsusaladeks olid sõda, õigus ja tootmine (G.D., Indoeurooplaste müüdid ja jumalad, 
Tallinn 2001). Ta kirjutab, et 1957 võtsid eurooplased kaks viimast neist, et võidelda esimesega (viide Rooma 
lepingutele). Esimene, sõjajumal, oli teadagi Mars. Kes kehastasid selles käsitluses õigust ja tootmist? Viimase 
järgi on nime saanud ka üks Rooma seitsmest künkast. 
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11 Meil on kombeks öelda, et maksudega ei mängita, kuid 
maailmas see nii tavapärane pole. Täna küsime naist, 
kes olevat olnud omal ajal Inglismaa kauneim ja 
hoolivaim. Saavutamaks talupoegade maksude 
alandamist, ratsutanud ta keskpäeval ihualasti läbi 
Coventry. Küsitav oli Mercia krahvi ja Coventry lordi 

Leofric III abikaasa, elas 
kroonikate järgi aastail 980 – 
1067. Mainitud stseen on 
jäädvustatud Coventry 
linnanõukogu logol. Aastast 

1678 tähistatakse linnas tema vägitükki suure peoga. 
Kes? Kõrval näete John Collier'i maali (u.1898).  

  

12 Meile tuntud ja maailmas siiani enim müüdud sellelaadse toote prototüüp pärineb Ameerikast. Leiutajat ja 
ettevõtjat George A. Stephen’it (1922-1993), kes muuhulgas valmistas oma töökohas (Weber Brothers 
Metal Works) metallist merepoisid, sundis tegutsema mugavus. 1952.a tehtud leiutisel oli edu ja koos 
vendadega asutati firma Weber-Stephen Products Co., mis on 
tänaseni maailmas tuntuim selleks tegevuseks vahendite valmistaja. 
Mis tootega on tegemist?  

  

13 Küsitav on sündinud 20. X 1945 Tallinnas. Aastast 1969 on ta olnud TTÜ majandusteaduskonna õppejõud (sh 
organisatsiooni ja juhtimise õppetooli juhataja). 1995–2000 töötas ta Eesti Erastamisagentuuri arendus-
direktorina ja 2002–03 majandusministri nõunikuna. Ta oli valitud Eestimaa Rahvarinde eestseisuse kõigi 
kolme koosseisu liikmeks ning osales Rahvarinde programmi koostamisel (sh majandusosa koostamisel 
juhtivalt). Ta oli Eesti Kongressi liige. Eesti riiklik teenetemärk: Valgetähe V klassi orden (2005), mille jättis 
vastu võtmata. Ta on üks Eesti tuntuimaid bibliofiile, olnud tegev Tallinna Bibliofiilide Klubi asutamisel ja 
juhtimisel. Kes? 

  

14 17. sajandil eraldus tsistertslaste põhivoolust haru, mis võttis nõuks rangemalt järgida Püha Benediktuse 
reegleid. Mungad annavad selle nimel kolm vannet, milles deklareerivad püsivust, truudust kloostrikorrale 
ja kuulekust. Linnalegendi kohaselt annavad nad ka vaikimisvande, kuid see ei olevat siiski päris nii – kui on 
vaja, räägivad nad küll (Benediktus laitis tühja lobisemist). Nende ametlikuks nimeks on Ordo Cisterciensis 
Strictioris Observantiae (umbkaudu tõlkubki – /õpetuse/ rangete järgijate ordu), aga tuntum nimi tuleneb 
nende Normandias asuva emakloostri nimest. Küsitavate munkade pruulitav õlu kannab sama nimega 
tähistust. Tänapäeval õlut tootvatest kloostritest olgu nimetatud Rochefort, Orval, Chimay ja Westmalle. 
Kuidas neid munki (või nende õlut) nimetatakse? 

  

15 Eesti 106 kirikukihelkonnast üks suuremaid rajati 1220. aasta paiku Vomentagana aladele. Mõisate arvult – 
38 – oli küsitav kihelkond Eestis teistest ees. Järgnesid Ambla ja Tartu-Maarja 30 mõisaga. Mis kihelkond? 
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16 Pildil on koer, kellele Briti Colombia ülikooli teadurite poolt tehtud katsetega on omistatud kõige targema koera 
tiitel. Arvatakse, et selle koera kujunemislugu sai alguse juba 1570, teisalt loetakse alguseks 1880-ndaid ja 
legendaarset Old Hemp`i (Vana Kanep). Selle koeratõu aga registreeris 1915 James Reid. Oma mõõtmetelt see 
koer just väga kogukas polegi – kõrgus 50 cm ümber, kaalu 15-20 kg, kuid oskuste poolest on ta teistest üle. Mis 
tõug? 

     

  
 17 Neil cypreidae perekonda kuuluvail meretigudel on portselanisarnane, 
munajas ja läikiv koda, mis on alt lamendunud ja mille keskel on sakiliste 
servadega pilukujuline avaus. Kuna need kojad on väga dekoratiivsed, 
kasutatakse neid palju ehetena ning mõnedes piirkondades on neid kasutatud 
ka rahana. Mis nime kannavad sellised teod (või ka lihtsalt nende karbid)?  

  

18 Selle linnu tiibade siruulatus on 170-185 cm, kaal 
umbes 2 kg. Tema põhitoiduseks on roomajad, 
saaki jahib avamaastikul. Tema põhiareaal ulatub 
Vahemeremaadest Indiani, Eestis on ta haruldane, 
meie suvi on muna väljahaudumiseks liiga lühike. 
Lind eelistab suuremate rabade ja kääruliste 
jõgede ümbrust ning hõredapoolseid männikuid. 
Mis linnuga tegu? 

  

19 Villu Tamme on tuntud nii muusikasõpradele kui ristsõnalahendajatele, viimases vallas liigub ta rohkem ringi 
Adolf Mardika nime all. Eestis on aga üks lillesort, mis kannab nime „Punkar Villu“. Mis lill? See on ka Jordaania 
rahvustaim (seal täpsemalt Jordani ***) 

  

20 Kes laulab? 

  

http://www.google.ee/imgres?q=border+collie&um=1&hl=ru&sa=N&biw=1024&bih=578&tbm=isch&tbnid=Gee7EwyssEYfHM:&imgrefurl=http://www.risingsunfarm.com/bc_dogs.html&docid=uDOf_VfvE0NiYM&imgurl=http://www.risingsunfarm.com/photos/cub/cub 11-22-08/cub site lg.jpg&w=1000&h=1063&ei=svUCT6XYNK304QTHnryNCA&zoom=1
http://www.google.ee/imgres?q=border+collie&um=1&hl=ru&sa=N&biw=1024&bih=578&tbm=isch&tbnid=D8eWRfra3uy8tM:&imgrefurl=http://www.risingsunfarm.com/bc_dogs.html&docid=uDOf_VfvE0NiYM&imgurl=http://www.risingsunfarm.com/photos/border_collies/shephead-lg.jpg&w=622&h=800&ei=svUCT6XYNK304QTHnryNCA&zoom=1
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21 Piltidel näete ühe (seni veel) pealinna vaateid. Linna elanike arv on aastail 2005-2011 kasvanud umbkaudu 160 
tuhandelt 373 000-ni. Mullu otsustati, et pealinn kolib 250 km põhja poole paika nimega Ramciel. Nimetage linn 
piltidel.  

  

22 See juba antiikajast tuntud 160 000 elanikuga linn asub Amalfi rannikul ja on omanimelise provintsi keskuseks. 
1944 oli ta poole aasta vältel Itaalia ajutiseks pealinnaks, seal asus Pietro Badoglio valitsus ja kuningas Vittorio 
Emmanuele III elas selle äärelinnas. Linnaga kokkulangevat perekonnanime kandsid kaks 1980-te lõpul oma 
tuntuse tipul olnud isikut – lauljast sekspomm Sabrina ja New Yorgi maffiaboss Anthony, hüüdnimega „Fat 
Tony“ („Paks Tony) Mis linnast on jutt?  

  

23 Nendel saartel on elanud küll palju kilpkonni, alguses hüütigi neid 
Kilpkonnasaarteks ja kilpkonna näeb ka saarte vapil, aga saarte nimi, mis on pärit 
1586. aastal sinna jõudnud Francis Drake'ilt, tuleneb eksitusest: inglased nägid 
saartel iguaane, keda pidasid krokodillideks. Tegelikult pole need hirmuäratavad 
roomajad neil saartel kunagi elanud. Mis saartest on jutt?  

  

24 16.sajandi lõpus ütles osa oiraadi hõimust budismist ära ja võtsid üle islami usu. Kuidas hakkasid end nimetama 
need oiraadid, kes jäid buda usku? Tänapäeval tunneme neid eraldi rahvana ja nende nime saab tõlkida kui 
„järelejäänud“. 

  

25 Seda nime kannab korea rahvalaul, mida on nimetatud ka Korea teiseks hümniks. Jüri Aarma on kirjutanud, et 
see on korealastel püha mägi, mida tegelikult ei eksisteeri. Pigem asub see korealase hinges ja südames 
igatsusena kord sinna jõuda. Sarnane meie „sinilinnu püüdmisega“. Eestiski on korea rahvatantsu ansambel – 
ikka sama nimega. Seda nime kannab ka meilgi (vähemalt Starmani paketis) näha olev inglisekeelne korea TV-
kanal. Mis nimi?  

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Sudan_Juba_hut_30dez2005.jpg
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26 Ta oli Tantalose poeg. Ta võitis kaarikusõidus Oinomaose. Seda 
võistlust peeti selle võistlusala kui olümpiaala alguseks. Tema 
nime järgi on nimetatud üks 21 400 km2 suurune ja praegu umbes 
miljoni elanikuga poolsaar. Kes oli see Vana-Kreeka 
mütoloogiline tegelane? 

  

27 827 km pikk Tomi jõgi Lõuna-Siberis ei kuulu just suurimate Siberi jõgede hulka, aga tema kaldale on end 
sättinud mitu suurt linna. Esimesena tuleb meelde muidugi üle poole miljonilise elanikkonnaga 1604 
asutatud Tomsk. Nimetage aga kaks ülejäänud suurlinna selle jõe ääres. Üks neist on samuti oblastikeskus, 
mis sai linnaõigused 1918 ja kandis siis Štšeglovi nime. Linn on asutatud štšortside ja teleuutide põlisalale. 
Teine linn ei ole oblasti keskus, kuid selles 1618 asutatud linnas elab rohkemgi inimesi – 600 000. See linn 
kandis aastatel 1932-1961 Stalinski nime. Mõlema linna aukodanikuks on oblasti kauaaegne kuberner Aman 
Tulejev. 

  

28 Paremal on kaks samanimelist silda Oxfordis ja Cambridge'is, all vasakul 
ja keskel veel kaks samanimelist silda – Ponte dei Sospiri Veneetsias ja 
Ponte de los Suspiros (Peruu, Barranco). Milline on sildade ühine nimi 
eesti keeles? 

  

29 Küsitav on üks maailma vanimaid lennufirmasid, asutatud aastal 1929. Aastast 2003 kuulub see Star 
Alliance'i gruppi. Talvehooajal lennatakse Tallinna vahet neli korda nädalas, suvehooajal lennati kord päevas. 
Ümberistumine toimub ühe helilooja nimelises lennujaamas. Omal ajal Lääne-Saksamaal kutsuti firmat 
„Maandub ka Tempelhofis“, kuna päris tihti maandusid lennukid mitte omal tahtel Lääne-Berliinis. Nimetage 
see lennufirma. 

  

30 Küsitav on Eesti üks edukaimalt müüv kirjutaja. Menukite seas on “Ravimtaimla”, “Maitsetaimed terviseks ja 
aednikule rõõmuks”, „Targalt toitudes terveks“, „Hoidised“ ja „Tervise kokaraamat“. Viimaseid on müüdud 
üle 13000 eksemplari. Autor on õppinud TPIs toitlustamist ja juba 1950. aastatest uurinud toiduainete mõju 
tervisele. Viimased 15 aastat on ta erinevates terviseväljaannetes ja vanemaealistele suunatud meedias 
juhendanud inimesi targemalt toituma. Tuntud on ka tema abikaasa. Kes on see edukas kirjutaja? 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bridge-of-sighs.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bridge_of_Sighs,_Cambridge.JPG
http://www.google.ee/imgres?q=puente+de+los+suspiros&um=1&hl=ru&sa=N&biw=1024&bih=578&tbm=isch&tbnid=w78J3GE0FP6-qM:&imgrefurl=http://soledadfelloza.com/la-caja/?p=2877&docid=YyCTwmeOjX4bEM&imgurl=http://soledadfelloza.com/bitacora/wp-content/uploads/2007/08/Barranco3.jpg&w=500&h=375&ei=Wh0UT4TxKujN4QSVnqnyAw&zoom=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Venice(Bridge_of_Sighs).JPG
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31 Ta sündis 5.2.1880 Viljandimaal Kuigatsi vallas Saviküla talus. Lõpetas 1904 Tartu Veterinaariainstituudi. 1908-
10 oli Tallinna Eesti Põllumeeste Seltsi ja 1909-11 spordiseltsi Kalev, hiljem teistegi seltside esimees. Oli ka 
skautide liikumise liider. 1917 valiti Maapäeva. 1919 kutsuti Tartu Ülikooli dotsendiks. 1924 kaitses esimese 
eestlasena loomaarstiteaduse doktoriväitekirja, teemaks „Kuivõrd on hobuse künahaukamine praeguste 
meetodite järgi operatiivsel teel ravitav?“ 1926 valiti korraliseks professoriks ja ühtlasi kliiniku juhatajaks. 
1941 küüditati koos perega Siberisse, põhjusena olevat kirja pandud „omab isiklikku ülikooli“. Tegelik põhjus 
oli tema isamaaline tegevus ja abikaasa kuulumine Naiskodukaitse juhtide hulka. Suri 1942 Tomski oblastis. 
Kes? 

  

32 Rahupreemia on saanud vesinikupommi isa Andrei Sahharov. Aga rahupreemia on saanud ka füüsik, kes aitas 
välja töötada aatomipommi. 1957 korraldas ta esimese Pugwashi konverentsidest ja jätkas tööd selles 
võrgustikus kuni surmani Pugwashi konverentside presidendina. Ta pälvis 1995. aastal Nobeli rahuauhinna. 
Kes? 

  

33 Johan Petter Johansson (1853-1943) oli rootsi leiutaja ja tööstur. Ta tegi kokku 118 leiutist, millest paljud said 
maailmakuulsaks ja on tootmises tänapäevani. Kõige kuulsamad on ilmselt vastavalt 1888 ning 1892 
konstrueeritud, samal põhimõttel toimvad asjad. Nende tootmiseks asutas ta ettevõtte, mis hiljem sai nimeks 
Bahco. Teist neist toodetest on Sandvik Bahco tänaseks tootnud üle 100 miljoni. Maailmas toodetakse aga 
aastas ca 40 miljonit Johanssoni mudeli järgi valmistatud seda toodet. JP Johanssoni muuseum asub 
Enköpingis. Millise kahe tootega on tegemist? 

  

  

34 Küsitaval sõnal on mitu tähendust. Keemias nimetatakse nii kanget lämmastik- ja väävelhappe segu, 
kulinaarias on see vahukoorekohv ning ka munavalge ja –kollase külmutatud segu, tekstiilis aga värvilistest 
kiududest puuvillane lõng, sellest lõngast riie. Mis sõna? 

  

35 Millisele automargile kuulub nähtav logo (mille ülaosast on õige vastus kustutatud)? 
Automark sündis 1949 ja enim kuulsust kogus 1960-tel aastatel. 1971 müüdi firma 
Fiatile, kus ta sai võidusõiduautodega tegelevaks osakonnaks - mõned Fiati, Autobianchi 
ja Lancia mudelid kandsid firma „liignime“ edasi, mh. ka Fiat 131 ***, millega tuli 1980 
ralli maailmameistriks Walter Röhrl (ja 1978 poolametlikuks maailmameistriks Markku 
Alen). 1990-tel langes nimi suuresti varjusurma, kuid 2007 bränd taaselustati Fiati 
autoga Grande Punto *** .  

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/JP_Johansson_gravsten.JPG
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36 Omamoodi ajalooline oli Eesti autospordile aasta 1999, kui esmakordselt jõudis meie rallipaar MM-sarjas 
punktikohale. Koht oli viies, saavutati see mainekal Akropolise rallil, ajalootegijateks Marko Märtin ja ***. Kas 
mäletate, kes oli kaardilugeja? 

  

37 Need on kaks endisaegade tituleeritud sportlast. Vasakpoolne 
on Eesti meister 1969, 1970, 1973; 1972 kaks NL hõbedat. 
Parempoolne on 7-kordne Eesti meister, NL meister 1969, hõbe 
1967, 1969 ja 1971, pronks 1967 ja 1969. Tänapäeval võib hoida 
pöialt nende lastelaste spordialastele tegemistele. Nimetage 
nende meeste lapselapsed, kes praegu spordiareenidel 
esinevad. Palume ka lapselaste eesnimesid. 

  

38 Ka jalgpallis on igat liiki rekordeid registreeritud. Üks sellistest on näiteks kõige rohkem oma maa 
meistritiitleid võitnud klubi. Selles arvestuses on konkurentsitult esikohal Glasgow Rangers, kes on (seisuga 
01.01.2012) 54-kordne Šotimaa tšempion. Nende kodune konkurent Glasgow Celtic on samuti tituleeritud 
meeskond – 42-kordne meister. Mis meeskond aga hoiab Rangers`i järel 50 meistritiitliga selles arvestuses 
Euroopas teist kohta? See klubi asutati 1886 ja peale suure hulga tšempionitiitlite on ta veel ka 41-kordne 
karikavõitja, kusjuures 22 hooajal on ta võitnud nii meistritiitli kui karika. 

  

39 1964.a sündinud ungarlane Pál Szekeres teenis 1988.a Seoulis OM-pronksi floreti 
võistkonnavõistluses. Millega on ta aga läinud olümpiamängude ajalukku?  

   

40 Esimese sellise autasu Tour de France’l pälvis Arsene 
Millocheau (1903), viimati 2011 aga Fabio Sabatini. 
Kõige enam on selliseid autasusid kodus Wim 
Vansevenant`il (pildil), kes on sellist au pälvinud koguni 
kolmel korral – 2006, 2007 ja 2008. Kaks autasu on ette 
näidata Daniel Masson`il (1922, 1923), Gerhard 
Schönbacher`il (1979, 1980) ja Jimmy Casper`il (2001, 
2002). Millega on tegu?  
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41 Küsitav näitlejanna tekitas eesti teatrilaval tõelise furoori, sest oli esimene naine, kes kehastas meest, seda 
Vanemuise etenduses „Säärane mulk“ Jütsi osas. Tuntud eesti kirjanik aga pühendas talle selle rolli järel 
luuletuse pealkirjaga „Võrukaela kaebus“. 

Mu pea on kõva nagu tael,  
mitte miski mulle pähe ei hakka. 
Taadi meelest ma igavene võrukael, 
et tule tegin aida lakka. 

Hea küll, mis mina selles süüdi, 
et nisukene on minu pea. 
Ei koida pükse, ei uusi riideid, 
mis ta must mõõdab, ma ei tea. 

Need on kaks avasalmi pikemast, 11-salmisest luuletusest. Kes oli see näitlejanna ja kes on luuletuse autor? 

  

42 Kuulus näitleja Omar Sharif sündis Egiptuses, Aleksandrias. Üks tema 
tuntumaid rolle oli Nick Arnsteini osa 1968 valminud filmis „Funny Girl“ 
(Naljakas tüdruk). Näitleja kodumaal aga keelati filmis esinenud 
suudluse pärast selle filmi näitamine sootuks. Kes oli Omar Sharifi 
partneriks, kellega suudlemine ei sobinud Egiptuse võimudele? Selle 
rolli – Fanny Brice eest sai too näitlejanna lausa parima naispeaosalise 
Oscari. 

  

43 Selles loetelus on seni vaid neli filmi. Mille alusel, tuleb teil välja mõelda, seejärel vastata küsimusele. Otsitav 
on ajaliselt hiliseim, kuid tuleks ehk asetada hoopis esikohale. 

Seitse iludust, režissöör Lina Wertmüller 
Klaver, režissöör Jane Campion 
Tõlkes kaduma läinud, režissöör Sofia Coppola 

Nimetage neljanda filmi pealkiri ja režissöör. 

   

44 Ta oli Aadamast järjekorras seitsmes patriarh. Teda 
kirjeldatakse õiglasena. Tema elu oli esiisadest lühem – kõigest 
365 aastat. Ta olevat kirjutanud 366 raamatut, tuntakse tema 
nime all kolme (etioopia, slaavi, heebrea). Au sees on ta eeskätt 
apokalüptika austajate seas. Ta on Eelija kõrval üks kahest Vana 
Testamendi tegelasest, kes võetakse taevasse (võib ka öelda, et 
kadus saladuslikul kombel - 1Ms 5, 24: … kõndis koos Jumalaga, 
ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära). Teda 
seostatakse ka kirjatähtede, rehkendamise ja astronoomia 
leiutamisega. Koraanis aga on samastatud Idris’ega. Ta oli Jeredi 
vanim poeg ja Metuusala isa. Kes? 

45 Pilt on küll udune, aga eks ta ole 
vana ka. Pildil oleva linalakk neiu 
nimi on/oli Asta Mets. Võib öelda, 
et ta on 
millegagi Eesti 
kultuurilukku 
läinud. Millega 
siis?  
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46 The Frightened Centaur / Hirmunud kentaur – kes 
on autor ja keda on maalil kujutatud? 

 

47 Pildil on haigutav kunstnik. Kes? See Rene Reinumäe 
teos asub küsitava majamuuseumi hoovil Karepal, 
Selja jõe kaldal.  

 

  

48 1980. aastate algul kuulutati välja uue Estonia projektide võistlus, tulevane võitja käis šnitti võtmas maailma 
ooperiteatritest. Teater jäi õnnetu hõlmikpuu tõttu ehitamata (liikvel on ka üks teistsugune versioon). Kes oli 
selle konkursi võitja? Ta on sündinud 1936. aastal Rakveres, projekteerinud kunagise menurestorani Kännu 
Kukk, kunagise kaupluse Turist (praegu ööklubi), samuti pildil nähtava ehitise Tallinna vanalinna serval Viru 
tänaval. Ta oli ka üks Pirita Purjespordikeskuse arhitektidest. 
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49 Näete maali Jahimehed lumes ja (arvatavasti) selle autorit. 
Kunstiajaloost leiame ka tema pojad ja pojapojad. Kes on kunstnik?  

  

50 Kes on helilooja ja mis on selle dueti pealkiri? 

  
 

  

http://1.bp.blogspot.com/_5-Rzygt1yrY/TLoacsv1_fI/AAAAAAAABUs/TjhFn3eUYXM/s1600/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8B.JPG
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51 Näete osa ühest plaadiümbrisest. Sel omaette 
kunstiteosel on kujutatud 70 ansambli liikmeile 
olulist tegelast, teiste hulgas Karl Marx, Albert 
Einstein, Marlene Dietrich ja mitu india guru. 
Nimetage ansambel ja plaat. 
 

  

52 Tavaliselt peetakse sirtakit - ridades või ringis, käed naabri õlgadel, tantsitavat tantsu kreeka rahvatantsuks, kuid 
tegelikult pole see nii. Giorgios Provias lõi selle erinevaid hasapiko tantsu liikumisi kombineerides ühe filmi jaoks. 
1964. aastal valminud film põhines kirjanik Nikos Kazantzakise 1946. aastal ilmunud romaanil. Nimetage romaani 
(või filmi) pealkiri ja filmile muusika komponeerinud helilooja. 

  

53 Selle näidendi esmatrükk ilmus 1890. Nimiosalise kohta öeldakse, et see roll on näitlejannale sama kui näitlejale 
Hamleti roll. Seda rolli on mänginud kuulsad Eleonora Duse, Louise Dumont, Vera Komissarževskaja, Alla 
Nazimova (Mirjam Leventon), Ingrid Bergman, Eva Le Gallienne. 1975 oli selle rolli osatäitja Glenda Jackson 
naispeaosalise Oscari nominendiks. Eesti keeles on küsitav näidend ilmunud 1981 autori teoste kogumikus 
"Näidendid" II, Henrik Sepamaa tõlkes. Eestis on seda viimasel ajal mänginud 2010. aasta harrastusteatrite 
riigifestivali laureaat Salme teater (Tallinn), samuti TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 8. lennu Von Krahli 
kursus. Mis näidend ja kes on autor? 

  

54 Esimene Mägra Märdi veste ilmus 14. veebruaril 1990. See algas nii: 
«Nüüd on asjad siis sealmaal, et Rahva Hääle toimetaja palkas mind 
vestekirjutajaks. Ütles, et seesugune on Eesti ajakirjanduse 
traditsioon. Nagu teada, tuleb Eesti aeg varsti tagasi ja rahvale on 
vaja uusi Käo-Jaane, Puuslikke ja teisi rahvahariduse ala entusiaste.» 
Kokku ilmus üle 500 veste. 1995. aastal sai autor Oskar Lutsu 
huumoripreemia, 2007.a ilmusid need lood eraldi raamatuna „Mägra 
Märt“. Kes oli nende vestete autor, omaaegne ajakirjanik (1927-
2010)? Temalt on ilmunud ka "Halvas seltskonnas" (humoreskid ja 
följetonid, 1968).  
 

  

55 Kes esitab oma luulet? Selle luuletusega pälvis ta 1989. aastal Juhan Liivi luuleauhinna.  
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56 Mida kujutavad need esmapilgul nii erinevad pildid? Oluline on, et pildid on esitatud ajalises järjekorras. 

A B  C D 

E F G 

  

57 Üks „Nibelungide laulu“ peategelastest oli burgundide kuninga Guntheri kaaskondlane, kes tõrjuti mõnevõrra 
tahaplaanile õukonda saabunud Siegfriedi poolt. Kui aga too solvas kuningannat, uuris ta välja Siegfriedi ainsa 
haavatava koha (kuklal õlgade vahel) ning mõrvas ta jahikäigul, millega äratas Guntheri õe ja Siegfriedi naise 
Kriemhildi vihavaenu, mis viib eepose lõpus suure verevalamiseni. Kes oli see tegelane? Sama nime kannab ka 
Ruhri kaguservas asuv Saksamaa rahvaarvult 39. linn (188 tuh). 

  

58 Küsitava muusikatermini täpne päritolu on küll teadmata, aga ühena esimestest kasutas seda kirjanik William 
S. Burroughs, kelle romaanis The Soft Machine (1962) esineb tegelane Uranian Willy, the *** Kid. Teemat 
arendas Burroughs edasi oma järgmises, 1964.a ilmunud romaanis Nova Express, kus see termin on kasutusel 
kui metafoor narkootikumidele. Milline termin? 

  

59 Kuulete meloodiat, mille on 1898. aastal loonud mees pildil. Kes on pildil ja mis 
riigi hümni kuulsite? 
 

  

60 Tõlkige Cicerolt pärit väljend Memoria minuitor nisi eam exerceas. 

http://2.bp.blogspot.com/_5-Rzygt1yrY/TCn5YD2ib4I/AAAAAAAABC8/N7qNU1sjpdU/s1600/01-%D0%BB%D0%B5%D0%B2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_5-Rzygt1yrY/TCn5k0sLhmI/AAAAAAAABDE/PNq0k2iizLQ/s1600/02-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_5-Rzygt1yrY/TCn5yDITZ9I/AAAAAAAABDM/kcvEj_79Xbo/s1600/03-%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_5-Rzygt1yrY/TCn614a7b1I/AAAAAAAABDU/d7kOfHA8PD0/s1600/04-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_5-Rzygt1yrY/TCn7lCyEsiI/AAAAAAAABDk/B6HaHnJG3SM/s1600/05-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_5-Rzygt1yrY/TCn7svuIxFI/AAAAAAAABDs/SMvtcfGFUKU/s1600/06-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_5-Rzygt1yrY/TCn76-wuyxI/AAAAAAAABD0/SxxsewJdRao/s1600/07-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4.jpg
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Vastused 

 

1 Horatius 31 Karl Saral 
2 Transilvaania  32 Józef Rotblat 
3 Louis XII 33 universaalsed torutangid, tellitav mutrivõti 
4 Johannes Gutslaff 34 melanž 
5 rääkisid eesti keeles 35 Abarth 
6 Orlov  36 Toomas Kitsing 
7 John Churchill 37 Irina Štork, Jürgen Zopp 
8 Madalmaad, Margriet 38 Linfield – Belfasti klubi, Põhja-Iirimaa 
9 Balta 39 ainsana võitnud OM ja paraOM medali 

10 Jupiter, Quirinus 40 punane latern 
11 leedi Godiva 41 Mari Möldre, Oskar Luts 
12 söegrill 42 Barbra Streisand 
13 Kostel Gerndorf 43 Piinakamber (The Hurt Locker), Kathryn Bigelow 
14 trapistid (Trappistenbier) 44 Eenok 
15 Keila 45 Saaremaa valsi linalakkneiu 
16 border collie 46 Mart Sander, Margus Hunt 
17 kaurid 47 Richard Sagrits 
18 madukotkas 48 Peep Jänes 
19 iiris 49 Pieter Brueghel vanem 
20 hüüp 50 W.A.Mozart, Peegliduett 
21 Juba 51 The Beatles, Sgt Pepper's Lonely Hearts Club 

Band  
22 Salerno 52 Kreeklane Zorbas, Mikis Theodorakis 
23 Kaimanisaared 53 Hedda Gabler, Henrik Ibsen 
24 kalmõkid 54 Evald Jõgis 
25 Arirang 55 Vladimir Beekman 
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26 Pelops 56 jalgpalli MM talismanide prototüübid 
27 Kemerovo ja Novokuznetsk 57 Hagen 
28 Ohkamiste sild (Ohete sild) 58 Heavy metal 
29 LOT 59 Vincas Kudirka, Leedu 
30 Aive Luigela 60 Mälu nõrgeneb, kui teda ei treenita 

 

Küsimused: Lauri Naber, Koit Nook, Aare Olander, Tenno Sivadi, Tõnu Talve 

 


