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1	   Riik,	  mida	  me	  tunneme	  kui	  Sparta’t,	  kandis	  antiikajal	  hoopis	  teist	  nime.	  Sparta	  linn	  oli	  selle	  riigi	  keskus,	  kuid	  
tema	  nime	  kasutati	  väga	  harva.	  Kirjutage	  see	  riiginimi!	  (Sarnase	  nimega	  oli	  ka	  maakond,	  mille	  keskuseks	  Sparta	  
linn;	  maakonna	  õige	  nimetamine	  annab	  1	  punkti).	  

	   	  

2	   Püha	  Haua	  Kirik	  (Sanctum	  Sepulchrum,	  Church	  of	  the	  Holy	  Sepulchre;	  Hram	  Groba	  Gospodnja)	  seisab	  
Jeruusalemmas	  just	  selles	  kohas,	  kus	  vastavalt	  kiriklikule	  traditsioonile	  oli	  Jeesus	  Kristus	  risti	  löödud,	  maha	  
maetud	  ja	  kus	  ta	  ka	  uuesti	  üles	  tõusis.	  Kirik	  on	  jagatud	  kuue	  kristliku	  konfessiooni	  vahel:	  katoliikliku,	  kreeka-‐
õigeusu,	  armeenia,	  kopti,	  etioopia	  ja	  süüria.	  Iga	  konfessioon	  omab	  kompleksis	  erinevat	  osa,	  kuid	  mõningaid	  osi	  
kasutatakse	  omavahel	  kokku-‐lepitud	  järjekorras	  (nagu	  liturgilise	  teenistuse	  puhul).	  Ajalooliselt	  oli	  selline	  
olukord	  sageli	  erinevate	  konfliktide	  põhjustajaks,	  seetõttu	  on	  alates	  12.sajandist	  templi	  võtmed	  ja	  õigus	  avada	  
ning	  sulgeda	  ühtedes	  kätes.	  Millise	  usu	  esindajate	  käes	  on	  võtmed	  ja	  avamise/sulgemise	  õigus?	  

	   	  

3	   Pärast	  lossipööret,	  mille	  tulemusel	  tapeti	  imperaator	  Peeter	  III	  (Pjotr	  III)	  ja	  võim	  läks	  ta	  naise	  Katariina	  II	  kätte,	  
tekkis	  hulgaliselt	  vale-‐Peetreid,	  kes	  kõik	  kuulutasid,	  et	  olid	  mingi	  ime	  läbi	  surmast	  pääsenud.	  Vene	  ajaloolased	  
on	  selliseid	  Peetreid	  oma	  nelikümmend	  kokku	  lugenud,	  kellest	  tuntuim	  oli	  kindlasti	  Jemeljan	  Pugatšov.	  Kuid	  
Venemaa	  vale-‐Peetreid	  siiski	  edu	  ei	  saatnud,	  enamasti	  jäädi	  peajagu	  lühemaks,	  samas	  aga	  ühte	  Euroopa	  riiki	  
valitses	  mitu	  aastat	  (1767-‐1773)	  just	  selline	  mees,	  kes	  ennast	  Peeter	  III	  nimetas.	  Seda	  riiki	  valitses	  ta	  siiski	  
Stefan	  Väikese	  (Šćepan	  "Mali"	  ("il	  Piccolo"))	  nime	  all.	  Troonil	  olles	  suutis	  ta	  selles	  riigis	  vastuolud	  lõpetada,	  
kaitses	  seda	  riiki	  edukalt	  välisvaenlaste	  eest	  (veneetslased,	  türklased)	  ja	  suutis	  isegi	  Venemaaga	  head	  suhted	  
luua.	  Paraku	  1773	  ta	  tapeti.	  Mis	  riiki	  juhtis	  see	  isevalitseja?	  

	   	  

4	   Pilt	  1	  on	  tehtud	  aastal	  1942,	  kuid	  hoopiski	  mitte	  Saksamaal.	  Lapsed	  kasutavad	  nn	  Bellamy	  saluuti,	  mis	  oli	  näiteks	  
avalikes	  koolides	  standardiseeritud	  tegevuseks	  (pilt	  2	  vastavast	  juhendist).	  Millises	  riigis	  oli	  see	  saluut	  
kasutuses?	  

	   	  
	  

	   	  

5	   See	  aastail	  1849	  kuni	  1916	  elanud	  mees	  oli	  üks	  karskusliikumise	  rajajaid	  Eestis	  ja	  ajalehe	  Olevik	  toimetaja.	  Läks	  
üle	  venestajate	  leeri,	  ajaleht	  kaotas	  lugejaid,	  tagatipuks	  läksid	  Postimehe	  poole	  ka	  ajakirjanikud.	  Ta	  jäi	  
igakülgselt	  alla	  Reimanile	  ja	  Tõnissonile,	  läks	  1901	  Prantsusmaale,	  kus	  surigi	  üksinduses.	  Kes?	  
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6	   Christian	  Wilhelm	  Ferdinand	  Adolf	  Georg	  Schleswig-‐Holstein-‐Sonderburg-‐
Glücksburg	  sündis	  1845.a	  Kopenhaagenis	  Taani	  kuninga	  Christian	  IX	  teise	  
pojana.	  Tema	  vend	  Fredrik	  VIII	  sai	  Taani	  kuningaks,	  õde	  Dagmar	  sai	  
Venemaa	  keisrinnaks,	  õde	  Alexandra	  aga	  Suurbritannia	  kuningannaks.	  
Prints	  Vilhelm	  alustas	  karjääri	  Taani	  mereväes,	  kuid	  valiti	  30.	  märtsil	  1863	  
ühe	  riigi	  kuningaks.	  Troonil	  oli	  ta	  pikki	  aastaid,	  kuid	  tema	  ajal	  läks	  riik	  
pankrotti	  ja	  tema	  rahandus	  anti	  rahvusvahelise	  komisjoni	  kontrolli	  alla.	  Mis	  
riigist	  on	  jutt?	  	  

	   	  

7	   Eesti	  Ülemnõukogu	  poolt	  16.	  oktoobril	  1991	  vastu	  võetud	  esimese	  käibemaksuseaduse	  alusel	  hakkas	  käibemaks	  
kehtima	  1.	  jaanuarist	  1992.	  	  Kui	  kõrge	  oli	  selle	  seadusega	  kehtestatud	  käibemaksumäär?	  Krooni	  tulles	  kehtestas	  
Rahareformi	  Komitee	  oma	  dekreediga	  alates	  20.	  juunist	  1992.a	  käibemaksumääraks	  18%.	  

	   	  

8	   Küsitav	  eesti	  poliitik	  võttis	  osa	  kahe	  partei	  –	  Eesti	  Demokraatliku	  Erakonna	  ja	  Sotsiaal-‐Demokraatliku	  Partei	  
loomisest.	  Oli	  VII	  Riigikogu	  liige	  (Mõõdukate	  fraktsioon),	  väliskomisjoni	  esimees	  ja	  OSCE	  Parlamentaarse	  
Assamblee	  poliitikakomisjoni	  aseesimees.	  Varem	  kuulus	  Eesti	  NSV	  purjetamisföderatsiooni,	  kus	  tegi	  ühel	  
koosolekul	  enne	  Moskva	  OMi	  purjeregatti	  ettepaneku,	  et	  ENSV	  jahid	  võiksid	  kanda	  sini-‐must-‐valget	  vimplit.	  
Pahandust	  oli	  palju,	  loomulikult	  vallandati	  küsitav	  oma	  töölt	  –	  tollal	  oli	  see	  Vabariiklik	  Spordikomitee.	  Kes?	  

	   	  

9	   Kui	  küsitav	  1985.a	  suri,	  oli	  ta	  omamoodi	  rekordiomanik	  –	  kõige	  
kauem	  ühte	  kommunistlikku	  parteid	  juhtinud	  isik	  maailmas.	  Tema	  
valitsemisaega	  meenutavad	  üle	  700	  000	  nn	  eskimotüüpi	  betoonist	  
punkrit,	  mis	  pidid	  selle	  riigi	  elanikke	  kaitsma	  sissetungijate	  eest.	  
Kellest	  jutt?  	  

	   	  

10	   Küsitava	  mõistega	  tulid	  1970.	  aastate	  keskel	  välja	  austraallased	  David	  Holmgren	  ja	  Bill	  Mollison,	  kelle	  ajendiks	  oli	  
leida	  positiivne	  lahendus	  eesseisvale	  keskkonna-‐	  ja	  energiakriisile.	  Algselt	  defineerisid	  nad	  seda	  kui	  'inimesele	  
kasulikest	  loomaliikidest	  ning	  mitmeaastastest	  taimedest	  koosnevat	  integreeritud,	  evolutsioneeruvat	  süsteemi'.	  
On	  ka	  öeldud,	  et	  see	  on	  olemuselt	  laiahaardeline	  kavandamise	  süsteem,	  et	  inimese	  elukeskkond	  oleks	  terviklik	  ja	  
inimese	  vajadusi	  rahuldav.	  See	  on	  radikaalne	  lähenemine	  toidu	  tootmisele,	  energiamajandusele,	  vee	  
kasutamisele,	  saastamisele,	  hõlmates	  metsa-‐	  ja	  põlluökosüsteemide	  kujundamist,	  maastikuarhitektuuri,	  öko-‐
aiandust	  ja	  ehitusarhitektuuri.	  Kasutatakse	  tehnoloogiaid,	  mis	  annavad	  kõrget	  tulu	  madala	  sisendenergiaga,	  
saavutades	  mitmekesise	  ja	  püsiva	  ressursi.	  Nähtavaks	  väljundiks	  on	  metsaökosüsteemi	  jäljendavad	  ning	  
terviklikult	  toimivad	  aiad	  viljapuude,	  marjapõõsaste	  ning	  söödavate	  taimedega.	  Mis	  mõiste?	  
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11	   India	  rahvusroomaja.	  Kasvab	  keskmiselt	  3-‐4	  meetrit	  
pikaks	  ja	  kaalub	  6	  kilogrammi.	  Kõige	  pikem	  mõõdetud	  
isend	  kasvas	  5,7	  meetri	  pikkuseks	  Londoni	  loomaaias	  
enne	  II	  maailmasõda.	  Hoolimata	  madude	  kohta	  suurest	  
suurusest	  on	  nad	  kiired	  ja	  väledad.	  Eluiga	  ulatub	  20	  
aastani.	  Maailma	  suurim	  mürkmadu.	  Mis	  maoliik?	  
	  	  

	  

	   	  

12	   15.juunil	  1667	  tegi	  Sorbonne`i	  ülikooli	  professor	  Jean-‐Baptiste	  Denys	  (Denis)	  hulljulge	  katse	  ning	  sooritas	  
esimese	  täielikult	  dokumenteeritud	  vereülekande	  maailmas.	  Patsiendile,	  kelle	  verekaotus	  muutus	  
eluohtlikuks,	  süstiti	  9	  untsi	  (umbes	  250cm3)	  verd	  ja	  ta	  hakkas	  kiiresti	  paranema.	  Keda	  aga	  saab	  pidada	  
esimeseks	  doonoriks?	  

	   	  

13	   Karl	  Ast-‐Rumor	  meenutab	  oma	  memuaarides	  Aegade	  sadestus,	  et	  viibides	  peale	  1905.a	  
revolutsioonisündmusi	  Tartu	  vanglas,	  toodi	  talle	  vahel	  pakis	  tema	  jaoks	  haruldast	  aedvilja,	  mille	  
ladinakeelseks	  nimeks	  on	  lycopersicon	  esculentum.	  Millise	  nime	  all	  tunneme	  seda	  aedvilja	  meie?	  

	   	  

14	   Kõige	  vähem	  uimi	  Eesti	  kaladest	  on	  madunõelal	  –	  ainult	  üks	  seljauim.	  Nimetage	  kala,	  kellel	  on	  neid	  kõige	  
rohkem	  –	  tervelt	  10	  (3	  selja-‐,	  2	  päraku-‐,	  1	  saba-‐,	  2	  rinna-‐	  ja	  2	  kõhuuime).	  Ladina	  keeles	  on	  tema	  nimi	  Gadus	  
morhua	  callarias. 

	   	  

15	   Pildil	  oleva	  linnu	  talvine	  arvukus	  on	  meil	  suurenenud	  ja	  valge	  
lume	  taustal	  ringi	  lendavad	  parved	  või	  toidumajas	  rüselevad	  
salgad	  äratavad	  tähelepanu.	  Eesti	  Ornitoloogiaühingu	  
korraldatava	  maismaa	  talilinnuloenduse	  andmetel	  on	  linnu	  

esinemissagedus	  viimase	  
kümne	  aasta	  jooksul	  
suurenenud	  suisa	  ligi	  20	  
korda,	  mis	  arvukuses	  
tähendab	  hüpet	  5–50	  
tuhandelt	  linnult	  kümme	  
aastat	  tagasi	  praeguse	  100–
300	  tuhande	  linnuni.	  
Haudelindude	  punktloenduse	  andmetel	  on	  samal	  ajal	  pesitsevate	  …	  
esinemissagedus	  tõusnud	  ligi	  neli	  korda.	  Samasugused	  muutused	  on	  teada	  
ka	  Soomest,	  kus	  eelmise	  sajandi	  keskpaigast	  on	  selle	  liigi	  pesitsusaegne	  
arvukus	  suurenenud	  ligi	  kümme	  korda	  ja	  talvituvate	  lindude	  arv	  pisut	  
vähem.	  Üheks	  arvukuse	  kasvu	  põhjustajaks	  peetakse	  ka	  neile	  sobiva	  rapsi	  
kasvatuse	  laienemist.	  Mis	  lind?	  2	  punkti	  annab	  vaid	  liiginimi!	  	  
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16	   Küsitava	  saare	  omanike	  seas	  on	  olnud	  nii	  Jacob	  de	  la	  Gardie	  kui	  Aurora	  von	  Königsmarck,	  Poola	  kuninga	  August	  
II	  Tugeva	  armastatu.	  Nende	  poeg,	  Saksi	  krahv	  Moritz,	  kes	  sai	  kuulsaks	  Prantsuse	  marssalina,	  kaotas	  saare	  
kaardimängus	  ühele	  Stackelbergide	  suguvõsa	  liikmele.	  Viimastele	  kuulus	  saar	  kuni	  1889.aastani,	  siis	  müüdi	  see	  
Vene	  riigile.	  Millisest	  saarest	  on	  jutt?	  

	   	  

17	   See	  saarel	  asuv	  kuningriik	  asub	  ka	  ühele	  Euroopa	  keskpunktile	  
(arvestades	  Euroopasse	  jäävate	  saarte	  äärmuspunkte)	  kõige	  
lähemal.	  Kuningriigi	  sümboliks	  on	  lohetigu,	  mis	  figureerib	  ka	  näiteks	  
oma	  rahal.	  Pildil	  on	  lipp,	  mida	  kuningriik	  kasutab.	  Huvitav	  on	  ka	  see	  	  
fakt,	  et	  selle	  kuningriigi	  esimene	  kuningas	  valiti	  hoopis	  naabermaa	  
parlamenti.	  Kuningriigi	  järgmiseks	  kuningaks	  peaks	  saama	  Hardi	  I,	  
kuid	  valitsemine	  pole	  senini	  üle	  antud.	  Nimetage	  see	  kuningriik. 	  

	   	  

18	   Itelmeenid	  elavad	  Kaug-‐Ida	  põhjaosas,	  kokku	  umbes	  3000	  inimest.	  Maa-‐ala,	  kus	  nad	  elavad	  on	  suur	  ja	  lai,	  
mistõttu	  nende	  keel	  jaguneb	  kolme	  murdesse:	  lõuna-‐,	  ida-‐	  ja	  läänemurre.	  Millisel	  poolsaarel	  aga	  võib	  kuulda	  
kõiki	  neid	  kolme	  murret?	  

	   	  

19	   Mis	  nime	  kannab	  see	  sild	  ja	  mis	  riigis	  ta	  asub?	  
XIII	  sajandil	  kirjutas	  see	  mees,	  kelle	  nime	  see	  sild	  
praegu	  kannab,	  et	  „see	  sild	  on	  imeilus	  ja	  võrratu	  
ning	  tal	  pole	  maailmas	  võrdset“.	  Seda	  1189-‐92	  
ehitatud	  graniitsilda,	  mis	  on	  266,5m	  pikk	  ja	  9,3m	  
lai,	  ehtisid	  algul	  627	  lõviskulptuuri,	  millest	  
tänaseni	  on	  säilinud	  482.	  

	   	  

20	   Küsitava	  riigi	  kohta	  sobivad	  järgmised	  andmed:	  kõrgeim	  mäetipp	  Pico	  da	  Neblina	  (2994	  m),	  22.12.1942	  kuulutas	  
sõja	  Saksamaale	  ja	  Itaaliale,	  administratiivjaotuseks	  on	  osariigid	  ning	  föderaalterritooriumid.	  Esimene	  pealinn	  
kandis	  omal	  ajal	  pikka	  nime	  (tõlkes	  Püha	  Lunastaja	  Kõigi	  Pühakute	  Lahe	  äärest),	  lühidalt	  Bahia	  (tõlkes	  Laht),	  Mis	  
riik?	  



XIII Eesti Maakilb. Rahvaliiga B-finaal 
Hellamaa, Märjamaa, Tabivere 

14. jaanuar 2012 

	  

	  

21	   Mis	  eriala	  spetsialistid	  kasutasid	  selliseid	  figuure	  18.	  sajandi	  
Jaapanis?	  
	  

	   	  

22	   Milleks	  kasutatakse	  sellist	  mardika-‐nimelist	  abivahendit?	  
Eesti	  traditsioonis	  on	  eseme	  disain	  märgatavalt	  teistsugune	  
ja	  nimigi	  rohkem	  tegevusele	  viitav.	  
	  

	   	  

23	   Vanad	  egiptlased	  kujutasid	  põhjapoole	  liikuvat	  laeva	  vasakpoolse	  joonisena,	  lõunapoole	  liikuvat	  laeva	  aga	  
parempoolse	  joonisena.	  Miks?	  

	  	   	  	  	  

	   	  

24	   Mis	  nime	  all	  tunneb	  maailm	  tõenäoliselt	  mordva	  päritolu	  Vladimir	  Mihhailovitš	  Gundjajev’it?	  

	   	  

25	   Kes	  on	  kuuldava	  laulu	  esitaja	  (ka	  sõnade	  autor)	  ja	  millisest	  filmist	  see	  pärineb?	  
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26	   Kelle	  või	  mille	  kohta	  on	  Igor	  Kurtšatov	  öelnud:	  „Ta	  peab	  olema	  tööline,	  mitte	  sõdur“?	  

	   	  

27	   Milleks	  kasutatakse	  neid	  instrumente	  (põhiliselt,	  eesmärgipäraselt)?	  

	   	   	  	  	  

	   	  

28	   Täheühend	  PSA	  ühendab	  kahte	  automarki.	  Maailmas	  ollakse	  autotootjatest	  8.kohal,	  Euroopas	  2.kohal.	  
Leivad	  pandi	  ühte	  kappi	  lõplikult	  9.aprillil	  1976.	  Aastani	  2005	  toodeti	  ka	  jalgrattaid.	  Kahe	  automargi	  peale	  on	  
“Euroopa	  auto”	  tiitel	  saadud	  1969,	  1971,	  1975,	  1988,	  1990	  ja	  2002.	  Mis	  automargid?	  

	   	  

29	   Pildil	  on	  liilia.	  See	  lill	  andis	  arhitekt	  Nikolai	  Nikitinile	  idee	  ühe	  540m	  kõrguse	  
ehitise	  projekteerimiseks,	  kusjuures	  selle	  projekti	  mõtles	  ta	  välja	  ühe	  ööga.	  
Millisest	  ehitisest	  on	  jutt?	  	  
	  

	   	  

30	   Mida	  on	  kujutatud	  joonisel?	  
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31	   Praegu	  treenib	  endine	  Eesti	  jalgpallikoondise	  puurilukk	  Mart	  Poom	  tänase	  koondise	  väravavahte,	  ent	  parimad	  
aastad	  möödusid	  tal	  kahtlemata	  Inglismaal.	  Iga	  jalkafänn	  oskab	  nimetada	  tema	  klubisid	  FC	  Portsmouth,	  Derby	  
County,	  	  Sunderland,	  Arsenal,	  Watford.	  Millistes	  riikides	  (2)	  mängis	  Poom	  aga	  aastail	  1991-‐94,	  enne	  
Inglismaale	  siirdumist?	  

	   	  

32	   „Eriti	  …	  on	  soome-‐ugri	  rahvaste	  juures	  rohkesti	  harrastatud	  ning	  kujunenud	  loomupärasemaks	  kõigist	  
maadlusviisidest“.	  Nii	  kirjutab	  1938.a	  Nikolai	  Kursman	  oma	  „Maadluse	  õpperaamatus“.	  Teada	  on	  ka	  see,	  et	  
1938.	  ja	  1950.a	  peeti	  selles	  maadlusviisis	  Eesti	  meistrivõistlused,	  paraku	  ei	  õnnestunud	  küsijal	  ühtegi	  nime	  
tuvastada.	  Millisest	  maadlusviisist	  on	  jutt	  (nimetus)?	  On	  öeldud,	  et	  see	  on	  sumole	  sarnasem	  kui	  ükski	  teine	  
Eestis	  harrastatav	  maadlusviis.	  Eelmisel	  aastal	  Rahvusvahelise	  Maadlusföderatsiooni	  (FILA)	  Ülemaailmse	  
Traditsiooniliste	  Maadlusstiilide	  Komitee	  egiidi	  all	  toimunud	  foorumil	  lubati	  vastava	  projekti	  esitamisel	  abi	  
selle	  unarusse	  vajunud	  maadlusviisi	  taaselustamiseks.	  

	   	  

33	   Sellel	  Euroopa	  jalgpalliklubil	  on	  mitu	  hüüdnime,	  millest	  üks	  kõlab	  toredalt	  –	  plüüskarud	  (Teddy	  Bears).	  Nii	  
klubi	  kui	  selle	  fänne	  kutsutakse	  halvustavalt	  ka	  hunnideks.	  Nimetage	  see	  54-‐kordne	  (rohkem	  kui	  ükski	  teine	  
meeskond	  maailmas)	  oma	  maa	  meistermeeskond. 

	   	  

34	   Kes	  oli	  see	  läti	  sportlane,	  omaaegne	  maailmameister,	  kes	  aastatel	  1981/82	  ja	  1983/84	  tuli	  kahekordseks	  
Lääne-‐Saksamaa	  meistriks,	  võites	  Bundesliga`s	  esikoha	  SG	  Porz	  messkonna	  koosseisus?	  

	   	  

35	   	  
Ainult	  üks	  kergejõustiklane	  on	  saanud	  ühtedel	  
olümpiamängudel	  kuus	  medalit	  (4	  kulda	  +	  2	  hõbedat).	  
Kes?  	  
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36	   Selle	  Imre	  Kalmani	  opereti	  alusel	  vändati	  1958	  film,	  kus	  meespeategelase	  dublandiks	  oli	  noor	  Zapašnõi,	  kellest	  
hiljem	  sai	  nii	  kuulus	  tsirkuseakrobaat	  kui	  ka	  loomade	  taltsutaja.	  Filmi	  režissööriks	  oli	  Julii	  Hmelnitski	  ja	  
naispeaosas	  esines	  Marina	  Jurassova.	  Nimetage	  nii	  filmi	  pealkiri	  kui	  ka	  see,	  kes	  mängis	  meespeaosalist.	  

	   	  

37	   Praeguseks	  on	  Miki-‐Hiir	  juba	  83	  aastat	  vana	  ning	  vananemise	  tundemärke	  ei	  ole	  veel	  märgata.	  Tema	  
sünnipäevaks	  loetakse	  18.	  novembrit	  1928,	  mil	  esilinastus	  multifilmi	  "Steamboat	  Willie"	  (aurulaev	  Willie).	  
Esimeseks	  hääleandjaks	  oli	  Walt	  Disney	  ise.	  Miki-‐Hiire	  idee	  tekkis	  Disneyl	  koos	  abikaasa	  Lilianiga	  rongis	  sõites	  
ning	  algselt	  pidi	  praeguse	  staari	  asemel	  olema	  hoopiski	  üks	  teine	  loom.	  Milline	  loom?	  

	   	  

38	   Küsitavas	  filmis	  jookseb	  ekraanil	  vaataja	  ees	  silme	  eest	  läbi	  rida	  äratuntavaid,	  skandaalseid,	  haiglasi,	  nilbeid	  
või	  lihtsalt	  lõbusaid	  pildikesi.	  Lõigatakse	  habemenoaga	  inimsilma	  (pettus!	  lehmasilm!),	  tiibklaveritele	  on	  
reastatud	  mädanevad	  eeslilaibad,	  alasti	  naine	  tassib	  mõlema	  kaenla	  all	  karupoega,	  …	  .	  Peaosatäitja	  Pierre	  
Bachoff	  tegi	  selle	  filmi	  viimasel	  võttepäeval	  oma	  eluga	  lõpparve.	  Millisest	  maailmakuulsast	  filmist	  on	  jutt?	  

	   	  

39	   Aasta	  1988	  oli	  murranguline	  ka	  eesti	  ajakirjanduses.	  Hakkas	  ilmuma	  mitmeid	  uusi	  ajalehti	  ja	  ajakirju,	  mõned	  
väljaanded	  muutsid	  aga	  nö	  kesta	  ehk	  vahetasid	  nimesid.	  Küsitav	  ajakiri	  hakkas	  ilmuma	  juba	  1940.a,	  1988	  võeti	  
nimeks	  Põhjanael.	  Mis	  oli	  ajakirja	  nimi	  kuni	  selle	  ajani?	  

	   	  

40	   Kes	  on	  kunstnik?	  Autoportreed	  pärinevad	  aastaist	  1912	  ja	  1933,	  kolmas	  on	  pealkirjaga	  
Kahedimensiooniline	  autoportree	  (1915).	  
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41	   Kes	  on	  kunstnik?	  
	  	  	  
	  

	  

	   	  

42	   Natuke	  tibindust	  ka.	  Jaanuaris	  2009	  testisid	  Kroonikas	  oma	  ajumahtu	  kaks	  toonast	  rivaali-‐	  meediastaarikest	  
Tõehetke-‐Lilit	  ja	  Liis	  Lass.	  Tulemustest	  selgus,	  et	  kahe	  blondiini	  ajumaht	  on	  peaaegu	  võrdne.	  Lilit	  Kaaret	  hävis	  
Lassile	  vaid	  poole	  punktiga.	  Mõlemale	  näitsikule	  sai	  saatuslikuks	  küsimus	  vene	  keele	  ja	  kirjanduse	  vallast.	  Nimelt	  
polnud	  kummalgi	  aimu	  kuidas	  suri	  kuulus	  vene	  poeet	  Aleksander	  Puškin.	  	  Liliti	  arvates	  jõi	  kuulus	  vene	  luuletaja	  
end	  lihtsalt	  surnuks.	  Milline	  oli	  aga	  Liisi	  väljapakutud	  Puškini	  surmavariant?	  Vihjeks	  niipalju,	  et	  ka	  tõde	  teadmata	  
teie	  keegi	  sellist	  vastust	  ilmselt	  ei	  pakuks,	  nagu	  poleks	  seda	  keegi	  teinud	  ka	  1837.aastal.	  

	   	  

43	   Kes	  on	  kunstnik?	  

	   	   	  	  
	  

	   	   	  

44	   …	  (Hilda-‐Elfriede	  Franzdorf),	  Sii	  (Ellen	  Uritamm),	  Hõde	  (Õie	  
Nurmet).	  Milline	  nimi	  sobib	  punktiirile	  ja	  kes	  oli	  neid	  daame	  
ühendav	  härrasmees?	  

45	   Kes	  on	  kirjutanud	  kuuldava	  valsi?	  
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46	   See	  on	  kõverdatud	  kepi	  või	  vibukujuline,	  traadist	  „keelega“	  ja	  mitmete	  metallhelinatega	  rütmi-‐	  ja	  mürapill	  
nimega	  umba.	  Tegemist	  on	  Lääne-‐Euroopas	  juba	  keskajast	  tuntud	  rütmipilli	  eestipärase	  mugandusega.	  
Laiemalt	  taaselustus	  1970.aastail	  külakapellides,	  omandades	  pärnumaalise	  nimekuju	  …	  .	  Milline	  on	  see	  
praegu	  kasutatav	  nimekuju?	  

	   	  

47	   10.veebruaril	  1916	  kutsus	  tolleaegne	  „Lootuse“	  seltsi	  esimees	  Johannes	  Reintalu	  kokku	  laulumehi,	  et	  asutada	  
meeskoor.	  Koori	  	  esimene	  kontsert	  toimus	  juba	  sama	  aasta	  aprillis	  ning	  11.märtsil	  1917	  registreeriti	  koor	  
ametlikult	  Tallinna	  Eesti	  Meestelaulu	  Seltsi	  nime	  all.	  Nii	  sai	  alguse	  meeskoor,	  kes	  on	  järjepidevalt	  tegutsenud	  
tänaseni	  ja	  kes	  kannab	  oma	  esimese	  dirigendi	  nime.	  Aga	  koori	  ees	  on	  seisnud	  veel	  ka	  sellised	  mehed	  nagu	  
August	  Topman,	  Gustav	  Ernesaks,	  Alfred	  Karindi,	  Jüri	  Variste,	  Arno	  Kallikorm,	  Ants	  Üleoja,	  Ants	  Sööt,	  Harry	  Ilja	  
jt.	  Praegu	  tegutseb	  koor	  Tallinnas	  Salme	  Kultuurikeskuses	  Ene	  ja	  Tõnu	  Kangroni	  käe	  all.	  Mis	  koor?	  

	   	  

48	   Kes	  on	  see	  kunstnikuks	  õppinud	  mees?	  Teisel	  pildil	  on	  tema	  
illustratsioon	  
Kalevipojale. 	  

	   	  

49	   Giovanni	  Battista	  Bernardone	  (ka	  Francesco	  di	  Pietro	  di	  Bernardone,	  hüüdnimega	  Poverello)	  sündis	  rikka	  
riidekaupmehe	  pojana.	  Ta	  on	  öelnud:	  ”Kus	  on	  puhkust	  ja	  mõtiskelu,	  seal	  ei	  ole	  mure	  ega	  eksimist"	  ja	  "Nii	  
kaua,	  kuni	  maailmas	  on	  lapsi,	  lilli	  ja	  linde,	  nii	  kaua	  on	  lootust".	  Katoliiklik	  kirik	  on	  tema	  valinud	  looduskaitse	  
pühakuks.	  Kes?	  

	   	  

50	   Kes	  on	  luuletuste	  autor	  ja	  kes	  esitaja?	  
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Vastused	  
1. 	  Lakedaimon	   Lakoonia	  maakond.	  Termopüülides	  300	  spartalasele	  mälestusmärk	  Simonidese	  luuleridadega	  

Rändaja,	  tõtta	  ja	  vii	  Lakedaimoni	  rahvale	  teade:	  täitsime	  tõotuse	  siin,	  viimseni	  langenud	  me.	  
2. 	  Islami	  	   Et	  ei	  vaieldaks;	  perekond	  Nuseibeh	  vastutab	  peasissepääsu	  eest	  a-‐st	  1192	  ja	  võtmed	  on	  

perekond	  Joudeh	  Al-‐Goudia	  	  käes.	  
3. 	  Montenegro	   Tšernogooria.	  Serbia	  keeles	  Шћепан	  Мали	  
4. 	  USA	   Ameerika	  lipu	  vanne,	  kasutuses	  1892	  kuni	  1950.aastateni;	  ametlikult	  asendati	  1942	  käe	  südamele	  

asetamise	  liigutusega.	  	  
5. h	  Ado	  Grenzstein	   	  
6. 	  Kreeka	   Geórgios	  I,	  troonil	  kuni	  surmani	  1913.a,	  G.	  laskis	  maha	  hullumeelne	  Alexandros	  Schinas	  
7. 	  10%	   +/-‐	  3%	  1p.	  1991	  oli	  maksumääraks	  Vabariigi	  Valitsuse	  10.	  oktoobri	  1990.a.	  määrusega	  

kehtestatud	  7%,	  praegu	  (alates	  1.07.	  2009)	  20%,	  mõnedel	  kaupadel	  9%	  või	  0%	  
8. 	  Vello	  Saatpalu	   	  
9. 	  Enver	  Hoxha	   Albaania	  
10. 	  Permakultuur	   Tuleb	  inglisekeelsetest	  sõnadest	  permanent	  (püsiv)	  ja	  agriculture	  (põllumajandus)	  
11. 	  Kuningkobra	   ehk	  hamadriaad	  	  
12. 	  Lammas	   täpsemalt	  lambatall	  
13. 	  Tomat	   	  
14. 	  Tursk	  	   täpsemalt	  Läänemere	  tursk	  
15. 	  Rohevint	   Carduelis	  chloris	  L.	  	  Isaslinnud	  on	  kirkalt	  rohekad,	  emaslinnud	  tuhmilt	  rohekashallid	  nagu	  

noorlinnudki.	  Perekond	  Ohakalind,	  sugukond	  Vintlased.	  	  
16. 	  Vormsi	   	  
17. 	  Torgu	   28.11.1992	  määrati	  Kirill	  Teiter	  Kirill	  I-‐na	  Torgu	  kuningaks.	  Euroopa	  keskpunkt	  arvestades	  

Euroopasse	  jäävate	  saarte	  äärmuspunkte	  asub	  Saaremaal,	  Kärla	  vallas	  
18. 	  Kamtšatka	   Seal	  elabki	  enamus	  itelmeene	  ehk	  umbes	  2300;	  mujal:	  Magadani	  obl.	  	  650;	  veel	  Habarovski	  krai,	  

Tšukotka,	  Jakuutia,	  14	  itelmeeni	  elab	  ka	  Moskvas	  
19. 	  Marco	  Polo,	  Hiinas	   Marco	  Polo	  (1254-‐1324)	  pidaski	  seda	  silda	  maailma	  kaunimaks,	  sild	  asub	  15km	  Pekingi	  

kesklinnast	  	  
20. 	  Brasiilia	   	  
21. 	  Arstid	  	   kui	  vastuvõtule	  tuli	  häbelik	  naispatsient,	  kasutas	  arst	  haige	  koha	  näitamiseks	  neid	  figuure	  
22. 	  Jalatsite	  jalast	  võtmiseks	   saapasulane	  	  	  
23. 	  Niilus	  	   Põhjapoole	  liikuv	  laev	  liikus	  mööda	  Niilust	  pärivoolu,	  lõunapoole	  aga	  vastuvoolu,	  mistõttu	  tuli	  

purje	  kasutada	  
24. 	  Kirill	   Aastast	  2009	  Moskva	  ja	  kogu	  Venemaa	  patriarh,	  sünd	  20.11.1946	  
25. 	  Renars	  Kaupers,	  „Leiutajateküla	  Lotte“	   Tere	  tulemast	  Leiutajatekülla	  (Welcome	  to	  gadgetville).	  Muusika	  

Brainstorm	  	  
26. 	  Aatom	   Kurtšatovit	  peetakse	  „nõukogude	  aatompommi	  isaks“	  
27. 	  Pitsalõikamiseks	  	   	  
28. 	  Peugeot,	  Citroën	   	  
29. 	  Ostankino	  teletorn	   Pööratud	  liilia	  on	  selle	  torni	  kujundiks:	  tugevad	  õielehed	  (teletornile	  projekteeriti	  10	  tuge)	  ja	  tugev	  

vars	  (teletorn	  koos	  antennidega	  jm	  on	  540m	  kõrgune)	  
30. 	  Mehaaniline	  tantsupartner	   	  
31. 	  Soome,	  Šveits	   Kuopio	  Palloseura,	  FC	  Wil	  
32. 	  Sülitsimaadlus	   Sülipäts,	  sülitsi	  rabelemine	  
33. 	  Rangers	  FC	   Glasgow	  Rangers	  
34. 	  Mihhail	  Tal	   Maletaja	  
35. 	  Ville	  Ritola	   1924.	  Samas	  ka	  Paavo	  Nurmi	  5	  kulda	  
36. 	  Mister	  X,	  Georg	  Ots	   I.Kalmani	  „Tsirkusprintsess“	  vene	  versiooni	  alusel	  loodud	  muusikafilm;	  	  
37. 	  Jänes	   	  
38. 	  Andaluusia	  koer	   pr	  "Un	  Chien	  Andalou",	  S.	  Dalí	  ja	  Luis	  Buñueli	  tumm	  16-‐minutiline	  sürrealistlik	  film	  
39. 	  Pioneer	   	  
40. 	  Kazimir	  Malevitš	  	   	  	  	  
41. 	  Marju	  Mutsu	   1941-‐1980,	  põhiliselt	  ofordid.	  Sõit,	  1979;	  värvimisraamat	  Vappu	  ja	  valge	  hobune,	  1973	  
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42. 	  Autoavarii	   Puškin	  suri	  1837,	  auto	  leiutati	  1885	  
43. 	  Frieda	  Kahlo	   Autoportree	  ahviga,	  1938.	  Juured,	  1943.	  Kui	  ilus	  on	  elu,	  kui	  ta	  annab	  meile	  oma	  rikkused,	  1943.	  

Lootuseta,	  1945	  
44. 	  Ing,	  Henrik	  Visnapuu	   Ing	  –	  ametlik	  abikaasa	  Hilda	  Visnapuu	  	  
45. 	  Dmitri	  Šostakovitš	   1906-‐75.	  Valss	  nr	  2,	  osa	  süidist	  jazz-‐orkestrile	  nr	  2,	  1938.	  Tuntuim	  ehk	  kui	  tiitelmuusika	  Stanley	  

Kubricku	  viimasele	  filmile	  Eyes	  Wide	  Shut	  (Silmad	  pärani	  kinni),	  1999	  
46. 	  Jauram	   	  
47. 	  Türnpu	  meeskoor	   Konstantin	  Türnpu	  nimeline	  meeskoor	  
48. 	  Karl	  August	  Hindrey	   Hoia	  Ronk	  
49. 	  Franciscus	  Assisist	   Poverello	  –	  it.k	  Jumala	  kerjus.	  1181	  (või	  1182)	  –	  1226.	  Rajas	  frantsiskaanide	  ordu	  
50. 	  Doris	  Kareva	   Luges	  enda	  luulet	  
	  

Küsimused:	  Koit	  Nook,	  Aare	  Olander,	  Tenno	  Sivadi,	  Matis	  Song,	  Tõnu	  Talve	  

Küsimused	  1,	  5,	  14,	  35	  ja	  41	  on	  esmakordselt	  esitatud	  kõige	  esimeses	  Eesti	  Maakilvas	  27.novembril	  1999.a.,	  neist	  kahe	  autor	  Rein	  Ets	  


