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1 Kes oli see Rooma keiser? Tema surma järel vaheldusid nn nelja keisri aastal troonil Galba, Otho ja 
Vitellius, nende järel kuulutati aga keisriks Titus Flavius Vespasianus, kellest sai alguse uus dünastia. 

  

2 India kristluse ajalugu algab varase legendiga, mille järgi üks Jeesuse apostlitest rändas aastal 52 
Edela-Indiasse Muzirise linna ning asutas seal kogudusi. Ringi rännates asutas ta neid mujalgi Indias 
ning suri aastal 72 Chennai e Madrase linna lähedal märtrina - ta tapeti odaga. Kuigi tema misjonitööd 
Indias pole võimalik tõestada, nimetas paavst Paulus VI ta 1972. a India apostliks. Kes? 

  

3 Nimetage siiani iseseisev riik, mis kaotas 1861.a sõlmitud lepingu tulemusena 95% oma senisest 
alast. 

  

4 Mis on pildil? Palume täpset vastust. 

 
 

  

5 Tänapäeval mänguautomaadid kuuluvad ja teenivad tulu kasiinoärimeestele, oma osa saab ka 
Kultuurkapital. Kellele andis valitsus 1933. aastal loa hasartmängude korraldamiseks? Loa saaja 
tellis 300 mänguautomaati Tartu Telefonivabrikult, jättes neile tasuks 40% esimese kolme aasta 
brutosissetulekust. Automaadid paigutati kohvikute, kõrtside, restoranide ja söögimajade ruumidesse, 
nt Tallinna u 90, Tartusse 60, Rakverre 11, Haapsallu 6. Esimese tegevusaasta jooksul andsid 
mänguautomaadid puhastulu 2,5 – 3 milj. krooni. Korraldaja sai sellest pisut alla poole, toitlustusasutus 
10-15%. 
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6 Lennart Merit iseloomustasid humoorikad väljaütlemised. Nii küsiti kord temalt, et miks ta määras just 
Aleksander Einselni Eesti Kaitseväe juhatajaks. Meri vastas, et „… on ju surnud!“. Kes oli siis Lennart 
Meri „esimene eelistus“ sellele ametikohale, vähemalt ta vastuse kohaselt? 

  

7 Kui uskuda kunagise USA suursaadiku N.Liidus Jack 
Matlocki memuaare, siis teadustas ta juba 20.juunil 1991 
Mihhail Gorbatšovi kavandatavast riigipöördest. Sellepeale 
olevat Gorbatšov lausa naernud. Matlock omakorda aga 
olevat saanud sellised andmed tolleaegselt Moskva 
linnapealt. Kas mäletate tema nime? 

  

8 K.a 13.oktoobril tähistas oma 86.sünnipäeva Margaret Thatcher (neiuna Roberts). Mis on temal 
eluloos ühist Andrus Ansipiga peale selle, et mõlemad on pikalt pidanud peaministriametit? 

  

9 Hollandi uudisteagentuuri ANP vahendatud üle-euroopalisest uuringust selgub, et aastatel 2005-2009 
streikisid Euroopa Liidu riikides töötajad kõige rohkem riigis, millest seda ei arvakski. Viie  aasta jooksul 
kogunes seal streikide tõttu 1000 töötaja kohta 159,4 kaotatud tööpäeva. Streikide sageduselt oli teisel 
kohal Prantsusmaa ja kolmandal kohal Belgia. Kuus kõige vähemate streikidega Euroopa Liidu riiki on 
Holland (5,7 tööpäeva), Luksemburg, Slovakkia, Leedu, Eesti ja teine küsitav. Nimetage see kõige 
suurem ja kõige väiksem streikija. 

  

10 Mis ettevõte? See asutati 1939, seda on peetud isegi tehnoloogiakeskuse Silicon Valley asutajaks. 
1966.a hakati valmistama arvuteid. 2002.a saadi suurimaks arvutitootjaks, peale konkureeriva firma 
Compaq ostu. 
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11 Küsime kala. Tegemist on purikalaliste sugukonda kuuluva ookeanides elava röövkalaga, mis 
kasvab kuni 4 m pikkuseks ja võib kaaluda kuni 400 kg. Väliselt sarnaneb mõõkkalaga, ent tal on 
ülalõug lühem, seljauim pikem ja on olemas kõhuuimed. Ladina keeles Makaira nigricans. Just 
seda kala ajas taga Ernest Hemingway teose Vanamees ja meri peategelane. 

  

12 Lytta vesicatoria e zooloogiliselt kantariid on sale läikivroheline ebameeldiva lõhnaga mardikas 
villimardiklaste sugukonnast, pikkus 12 – 20 mm. Levinud peamiselt Lõuna-Euroopas, Eestis 
haruldane. Ta toitub taimelehtedest, teatud aja areneb mesilaste pesas, hävitades nende mune ja 
mett. Mis nime all tuntakse seda olendit paremini? 

  

13 Pildil näete lindu, kellel on omapärane 
komme ärrituse korral või aktiivse 
tegevuse eel või järel teha 
kummardusi. Ta käib Eestis 
peaasjalikult talvitamas, olles siin 
tavaliselt oktoobrist aprillini, kuid 
juhtub, et mõned võivad jääda ka siia 
pesitsema, eelistades elupaikadena 
kiirevoolulisemate jõgede ümbrust. 
Mis linnuga tegu? 

  

14 Eestis on aastaid võideldud 
kunagi sissetoodud 
Sosnovski karuputkega. 
2011.a tellis Keskkonnaamet 
ohjamiskava ühe teisegi 
võõrliigi ohjamiseks. See 
taim (Impatiens glandulifera, 
pildil) on pärit Himaalajast. 
Teadaolevalt esimest korda 
külvati taime ilutaimena 
Dresdeni aedadesse 1837. 
Praeguseks on kõikjal 
Euroopas naturaliseerunud 
invasiivne võõrliik, mis tõrjub 
välja kohalikku taimestikku. 

Paljudes riikides on asutud aktiivselt tema leviku vastu 
võitlema. Taim eelistab niiskeid ja varjulisi kasvukohti; 
kasvab jõekallastel, puisniitudel, metsas. Taim on 
kiirekasvuline, ta kasvab kuni 1,5…2 meetri kõrguseks. 
Teravahambalise servaga suhteliselt kitsad lehed on 5…25 
cm pikkused. Õitseb juulis ja augustis. Erakordselt 
dekoratiivse välimusega, roosad kiivrikujulised tugevalõhnalised õied on 3…4 cm pikkused ja 
umbes 2 cm laiused. Vili on 3…5 cm pikkune tõlvikukujuline kupar, mis puutest lõheneb ja 
katapulteerib seemned kuni 7 meetri kaugusele. Õied ja viljad on enamasti varrel samaaegselt. 
Mis taim? Ainult perekonna nimi = 1 p. 

  

15 Aesculus on heitlehiste lehtpuude ja –põõsaste perekond väikesest (2 perekonda) sugukonnast, 7 
liiki Põhja-Ameerikas, 5 liiki Ida-Aasias, 1 liik Kagu-Euroopas. Vili on harilikult üheseemneline 
kupar. Suur tärkliserohke mõru seeme ei ole söödav, kuid sobib söödaks kariloomadele. 
Perekonna mõne liigi seemneist valmistatakse ravimeid. Kerge pehme puit on väheväärtuslik. 
Eestis kasvatatakse enamasti Balkanilt pärit harilikku …, vähem Põhja-Ameerikast toodud kollast 
… ja siledat … ning kaht hübriidset liiki. Mis taimeperekond? 
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16 Millise kiriku pargis asub see mälestussammas? 
 

 
 

  

17 1986.a Tšernobõli avarii tulemusena jäeti maha naabruses asunud linn. Evakueeritutele ehitati uus, 
Ukraina noorim linn, kus on ms ka Tallinna kvartal. Nimetage need endine ja uus linn! 

  

18 Maailma õllepealinnaks peetakse Münchenit, Eestis Sakut (2005. a-st kannab õllekultuuri pealinna 
tiitlit). Milline linn on aga Leedu õllepealinn? Selles Kirde-Leedu linnas on u 32 000 elanikku, seal asub 
elektriahjude tehas. Esmamainimine 1261, linnaõigused sai 1599. Tsaariajal oli alev, linnaõigused 
saadi tagasi 1924. Mis linn? 

  

19 Küsitava linna türgikeelne nimi on Üsküb. Linn asub Vardari jõe ääres, elanikke u 600 000. Linna 
lennujaam kannab Aleksander Suure nime ning linna suurim staadion tema isa Filippos II nime. 
Nimetage linn! 

  

20 Mis nimi ühendab järgmisi naisterahvaid: Brigitte Bardot, Mireille Mathieu, Catherine Deneuve, Inés 
de la Fressange, Laetitia Casta ja  Évelyne Thomas? 
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21 Millele pani aastal 525 aluse mees nimega Dionysius Exiguus? 

  

22 Paljude noorte eestlaste sihtmaaks olevas Austraalias on rahaühikuks kohalik dollar. Kõikide müntide 
esiküljel on kujutatud Elizabeth II, tagaküljel aga erinevad elusolendid. Enam mittekasutatavatel 1-
sendistel on kääbuskuskus ja 2-sendistel kraeagaam. 5-sendiselt leiame sipelgasiili, 10-sendisel hund-
lüürasaba, 20-sendisel nokklooma, 50-sendisel Austraalia vapi, millel känguru ja emu ning 1-dollarilisel 
mündil koguni viis kängurut. Keda on aga kujutatud 2-dollarilise mündi reversil? 

  

23 See 1972 rajatud firma, arkaadmängude (mänguautomaatide), videomängude, mängukonsoolide ja 
koduarvutite pioneer, võttis oma nimeks go-mängu termini, mis kirjeldab olukorda, kus järgmisel käigul 
on võimalik vastase nupud sisse piirates ära võtta – umbes nagu males „tuli“. Nimetage see firma või 
termin! 

  

24 Selle haigusseisundi haigusnähte (peapööritust, iiveldust, oksendamist, kahvatust jm.) põhjustab pms. 
sisekõrva närvilõpmete ärritus. Kurdid seda haigust ei põe. Müra ja vibratsioon raskendavad seda 
haigust. Tervetel inimestel tüsistusi ei teki. Mis haigusest on jutt? 

  

25 Vanas eesti maadluses kasutati väheseid võtteid ja seda alustati alati püsti. Püüti vastane maha heita 
ja seejärel ka põlvedega tema käsivartele vajutada. Oli kolm põhilist maadlusviisi – sülitsi-, rinnutsi- ja 
püksivärvlimaadlus. Üks eri vorm nägi kirjelduste järgi välja nii: kaks kõrvuti lamavat meest, pead 
vastassuunas, püüavad vastamisi haakesse haaranud sisemise jala abil teist üle pea heita. Kuidas 
seda maadluse erivormi nimetatakse? 
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26 Fama ilmus Vana-Rooma ettekujutusse 1. saj-l eKr. Vergilius on seda kirjeldanud eepose „Aeneis” 
IV laulus: Fama on alguses väike, ent liikudes kasvab ta tohutu suureks, tal on palju sulgi, silmi, 
suid ja keeli. Kes või mis on Fama? 

  

27 See Saksamaal 1957-58 toodetud ühesilindriline mikroauto, kus juht ja reisija istusid seljad 
vastakuti, sai omale nime vana-rooma 
mütoloogiast. Talle andis nime 
väravate, uste, alguste, lõppude ja 
ukseavade jumal. Mis nimi?  

  

28 Mille valmistamise saladuse avastasid 1708 saksa filosoof, matemaatik ja leiutaja Ehrenfried 
Walter von Tschirnhaus ning saksa apteeker ja alkeemik Johann Friedrich Böttger? 

  

29 Küsitavaid autosid (ametlik nimi High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) tootis esialgu 
American Motorsi vastav osakond. 1998 müüs American Motors kaubamärgi General Motorsile, kes 
omakorda müüs 2009.a automargi Hiina ettevõttele Sichuan Tengzhong Heavy Industrial 
Machinery Company. Üheks auto omapäraks on mh Run-Flat rehvid. Mis nime all tunneme seda 
autot? 

  

30 Kuidas on läinud maailma (turisminduse) ajalukku 1948.a Budapestis sündinud ja 1968 USA-
sse siirdunud tarkvarafirma Intentional Software omanik Charles (Károly) Simonyi? 
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31 Selle purjepaadiklassi modelleeris 1991 soome-rootslane Henrik 
Segercrantz. Rahvusvahelise purjespordiliidu ISAF tunnustuse 
sai 2002. Üheinimese ühemastiline svertpaat. Mõeldud 
noorpurjetajatele alates 30 kg kehakaalust. Rahvusvahelisi 
tiitlivõistlusi peetakse aastast 2002. Paadiklass on kasutusel 
Skandinaavias, Baltikumis, Hollandis ja Austrias. Eestlased on 
selles paadiklassis edukad: 2002 tuli poiste seas 
maailmameistriks Karl-Martin Rammo ja hõbedale Marko 
Lilenthal, tüdrukute seas pronksile Piret Pomerants. Poisid on 
saanud EM-il kulla, 2 hõbedat ja 3 pronksi, tüdrukud 3 EM-tiitlit 
(Merili Randmaa 2002, Anna Pohlak 2009 ja Kätlin Tammiste). 
Mis paadiklass? 

  

32 Iluuisutamine on ilus spordiala, kus esitatakse hüppeid, spiraale, piruette ja teisi elemente. 
Iluuisutamise tähtsaim ja raskeim, aga ka atraktiivseim osa on hüpped. Tuntakse kuut erinevat 
hüppeliiki. Nimetage aga ainus hüpe, millele minnes sõidetakse ettepoole? See hüpe algab 
vasakult jalalt ja maandutakse paremale. Seda peetakse lihtsaimaks hüppeks, selle hüppe 
tavasooritus annab 3,50 punkti e madalaima punktiskoori. 

  

33 Küsime spordiala. Seda on Eestis veel vähe viljeletud. Siiski on olemas nii Eesti … Föderatsioon 
(1997) kui ka Eesti … Liit, mis korraldab ka riigi meistrivõistlusi (osalevad Tallinna Sharks,  Tartu 
Lelo,  Uudeküla Bulldogs, Narva Patriots, Märjamaa Vikat). 2009.a moodustatud rahvusmeeskonna 
peatreener on Zaza Dzidzadze. 

  

34 2011.a krooniti esmakordselt NBA meistriks Dallas Mavericks, klubi liider sakslane Dirk Nowitzki 
tunnistati aga finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks. Sama tiitlini on varem jõudnud vaid üks 
Euroopa korvpallur, tänaseni tegevmängija. Kes? 

  

35 Tennises on meeste ATP ja naiste WTA edetabeleid peetud alates 23.augustist 1973. Kes olid 
kõige esimesed edetabelijuhid (püsisid seal vastavalt 40 ja 260 nädalat)? 
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36 Eesti teatriajalugu teab esimest Lenini kehastajat Priit Põldroosi, esimest Hitleri kehastajat Rein 
Malmsteni jne. Kes esimese eesti näitlejana kehastas aga teatrilaval Konstantin Pätsi? Küsitava 
eluaastad olid 1940-2006. 

  

37 Küsitav on Valgetähe IV klassi ordeni laureaat (2011). Ta sündis 14.12.1931 Tallinnas. Õppis Tomski 
ülikoolis ajalugu ja kirjandust ning Moskva filmiinstituudis filmiteadust ja –režiid. Pärast Eestisse 
naasmist lavastas 1960ndate lõpus peamiselt tõsielufilme ja kirjutas filmikriitikat. Kes? 

  

38 See 1932.a sündinud režissöör on teinud 12 filmi. Tema esimestele, peamiselt mittenäitlejatega 
kodumaal tehtud filmidele (Must Peeter, Blondiini armastus, Tuletõrjujate ball) on omane pilav 
huumor ja inimkäitumise pisiasju jälgiv terav silm. Need omadused tõi ta kaasa ka Ameerikas tehtud 
filmidesse. Viimaste seas on Amadeus, Mees Kuult ja üks, mis võitis 5 olulist Oscarit. Nimetage see 
režissöör ja tema edukaim film (1975). 

  

39 Enkidu (tõlkes ’hea koha isand’) on tekstides tavaliselt kujutatud kuninga sulase, nõuandja, 
unenägude seletaja ja sõbrana. Kes oli see kuningas, Enkidu reisikaaslane? 

  

 

40 Kes on kaks vasakpoolset daami, vastavalt kuldses ja hõbedases kleidis? 
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41 

  
Piltidel on Leonardo da Vinci “Anatoomiline 
joonistus” (1504) ja autoportree. Mis pliiatsit on 
mõlemal juhul kasutatud? Selle pehme punaka 
varjundiga mineraalse pliiatsi nimi pärineb 
prantsuse keelest, kuhu on ta jõudnud ladina 
keelest, kusjuures mõlemas keeles tähendab ta – 
”veri”. 

42 
Näete 1971.a sündinud Robert James 
Ritchie pilti. Mis nimega ta on rohkem 
tuntud? 

 
 

  

43 2.septembril k.a. avas ERSO Estonia kontserdisaalis järjekordse hooaja, mis pühendatud orkestri 
85.aastapäevale. Enne seda aga avati kontserdisaali fuajees Neeme Järvi büst, mille kinkis ERSO-le 
Eesti aukonsul Hollandis Nick A. van de Griendt, büsti autoriks on Dioni de Busschen. Mis materjalist 
on see büst valmistatud? 

  

44 See kunstnik pidas tugevalt kinni 
tema enda põhimõttest, et "kopeerida 
ennast on haletsusväärne". Ta 
katsetas pidevalt stiile, luues umbes 
50 000 tööd, mis erinesid mitte ainult 
stiili, vaid ka tüübi, tehnika ja 
värvipaleti kasutuse poolest. Kes? 
  

 

  

45 Hymen Lipman kombineeris kahest juba teada olevast asjast ühe asja ning patenteeris selle 1858.a (U.S. 
Patent 19783). 1862 müüs ta oma patendi 100-tuhande dollari eest Joseph Reckendorferile, kes kaebas 
kohtusse vastavat asja tootnud firma. 1875 kuulutas aga USA Riigikohus selle patendi kehtetuks just sel 
samal põhjusel, et see leiutis oli kombinatsioon kahest juba teada olevast asjast. Küsime siiski, mille 
leiutas Hymen Lipman (kuigi hiljem see patent tühistati)? 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Anatomy_of_a_Male_Nude.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leonardo_self.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Anatomy_of_a_Male_Nude.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leonardo_self.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Anatomy_of_a_Male_Nude.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leonardo_self.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Anatomy_of_a_Male_Nude.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leonardo_self.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Anatomy_of_a_Male_Nude.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Leonardo_self.jpg
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46 Küsitav operetihelilooja sündis 1892.a Budapestis. Õppis 
Budapesti muusikaakadeemias tšellot ja kompositsiooni, 
komponeeris vaimulikku ja kammermuusikat, osales sõdurina 
I Maailmasõjas, mängis börsil, kus kaotas vara, istus 
võlavanglas. 1926 asus tööle Budapesti operetiteatri 
direktorina, 36-aastaselt lõi ta esimesed operetid. Saatuse 
keerdkäigud viisid ta Viini, Berliini, Pariisi, Kuubale ja USA-
sse.  Saksamaale naasis ta alles 1956, suri 1960.a 
Hamburgis rahva poolt unustatuna ja ainelises puuduses. 
Tema esimesed operetid ei saavutanud edu ja ka viimastel 
polnud publikumenu. Kolmest tuntumast teosest võiks 

mainida operetti Havai lill (1931). Kellest jutt? 

  

47 Eithne Patricia Ní Bhraonáin alustas oma lauljakarjääri pereansamblis Clannad. Talt on ilmunud 
kümme albumit (7 stuudioalbumit ja 3 kogumikku), neli korda on ta saanud Grammy auhinna. Teda 
kutsutakse tema muusikastiili järgi New Age kuningannaks. Millise nime all tunneme teda rohkem? 

  

48 Arvamusloos «Noored ja tulevik» (1936) kirjutab ta: «Meie noorsoole langeb suur ja raske ülesanne: 
ta peab teostama need vabadused, millest vanad kord unistasid ja mida nad ei osanud õieti ellu viia. 
Ta peab seda tegema sellepärast, et tema on kasvanud vabaduses ja iseseisvuses; temal peaks see 
õnnestuma, mis vanadel on äpardunud. Ja kui see tõelikult sündinud, alles siis võime täie õigusega 
laulda: «Mu isamaa, mu õnn ja rõõm!»». Kes on nii kirjutanud? Oma eluajal avaldas küsitav ise 
vaid kaks artiklikogu: «Sõjamõtted» (1919) ja «Sic transit…» (1924, 2. trükk 2004). Mõlemad 
kogumikud olid Nõukogude ajal keelatud kirjandus. 

  

49 Iga kahe aasta tagant annab Eesti Lastekirjanduse Keskus parimale lastekirjandusalaste artiklite 
autorile auhinna. Arvesse lähevad kahe eelnenud aasta jooksul ajalehtedes ja ajakirjades ilmunud 
kirjutised. Auhinnaks on laste meisterdatud auhinna nimikangelase kujuke ja rahaline preemia. 
Auhind asutati 2000. a. ja anti esmakordselt välja 2001. aastal, selle on pälvinud Krista Kumberg, 
Ilona Martson, Mare Müürsepp, Leelo Tungal, Viive Noor ja Ave Mattheus. Mis nime kannab see 
auhind? 

  

50 Küsitava kirjaniku elu lõpuperioodil kirjutatud romaani "Ada" (Ada. Ühe suguseltsi kroonika, tõlkinud 
R. Saluri, 2002) peetakse üheks ta loomingu tipuks, eelkõige tänu nii kirjaniku sünnimaa, Euroopa ja 
Ameerika, aga ka väljamõeldud Terra ja Antiterra külluslikule kultuuritaustale. Romaanis kirjeldatud 
õe ja venna armusuhe on põhjustanud sageli võrdlusi autori teise tuntud, samuti naisenimelise 
teosega. Kes on kirjanik ja mis on tema tuntuima teose pealkiri? 
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Vastused  

1.  Nero Viimane Juliuste-Claudiuste dünastiast, troonil 54 – 68. Nelja keisri aasta - 69. KN 

2.  Püha Toomas Uskmatu Toomas. Apostel Tooma mälestuspäeva tähistatakse eesti rahvakalendris 21.12. TT 

3.  Monaco Leping Prantsusmaaga KN 

4.  Naistesadul Ratsutamisel istuti mõlemad jalad ühel küljel KN 

5. h Eesti Punane Rist  KN 

6.  Napoleon 
(Bonaparte) 

kindral Aleksander Einseln oli Eesti Kaitseväe juhataks 4.maist  1993 kuni 
4.detsembrini 1995  

TS 

7.  Gavril Popov 20 aprill 1990 – 6 juuni 1992 TT 

8.  Hariduselt keemikud  TT 

9.  Taani, Austria  KN 

10.  HP Hewlett-Packard KN 

11.  Marliin Atlandi sinine marliin TT 

12.  Hispaania kärbes  TT 

13.  Vesipapp  LN 

14.  Verev lemmalts Sarnane sugulasliik väikeseõieline lemmalts; lemmaltsaliste sugukond, lemmaltsa 
perekond. Käsitsi rohimine ohutu, aianduses levinud. 

KN 

15.  Hobukastan Kastan annab 0 punkti KN 

16.  Urvaste  KN 

17.  Pripjat, Slavutitš Kaugus 45. P-s oli 49400 el, S-s on 24500 KN 

18.  Utena Linna on tuntuim ettevõte on õlletootja UAB "Švyturys-Utenos alus“ TT 

19.  Skopje Makedoonia pealinn TT 

20.  Marianne On olnud Prantsuse Vabariigi ametliku sümboli Marianne’i büsti modellideks, 
vastavalt aastail 1969, 1978, 1985, 1989, 2000, 2003. Varem kasutati anonüümseid 
modelle. 2012 Sophie Marceau 

LN 

21.  Võttis ajaarvamise alguseks Jeesuse sünni  TT 

22.  Aborigeeni  Austraalia põliselanikku (aborigeenipealik);  TS 

23.  Atari  LN 

24.  Merehaigus  Haigusseisund tekib õõtsumisest ning ebaühtlasest kiirusest MS 

25.  Mustlasmaadlus  KN 

26.  Kuulujutt  (lad 'kuuldus; kuulsus'), isikustatud kuulujutt KN 

27.  Janus auto nimi oli küll Zündapp Janus, tootja firma Zündapp; (tehas asus siis  Nürnbergis ja oli Saksa-
maa juhtiv mootorratta tehas); Januse maht oli 248 cm

3
 ja teda toodeti kokku 6902 eksemplari 

TS 

28.  (Euroopa) portselan Pärast pikki katsetusi ja eksperimente said nad portselani, mida hiinlased olid kiivalt 
saladuses hoidnud 

TS 

29.  Hummer  TT 

30.  Esimene kahekordne kosmoseturist 2007 ja 2009 TT 

31.  Zoom 8  MS 

32.  Axel Veel hüppeid – Toeloop (4,40), Salchow (4,50), Loop ehk Rittberger (5,00), Flip (5,50), Lutz (6,00); 
peale selle esitatakse hüpete kaskaade ehk mitme järjestikuse hüppe kombinatsiooni, mis annab 
tavalise hüppega võrreldes tublisti rohkem punkte 

TS 

33.  ragbi  TS 

34.  Tony Parker Prantsusmaa KN 

35.  Ilie Nastase, Chris Evert  KN 

36.  Peeter Kard  TT 

37.  Vladimir-Georg 
Karassev-Orgusaar 

1976 palus Prantsusmaal poliitilist varjupaika, töötas raadiojaamas Vaba Euroopa. 
Tema tuntuim film neljatunnine mängufilm „Lindpriid“. 

KN 

38.  Miloš Forman, Lendas üle käopesa Tšehhi  KN 

39.  Gilgameš  KN 

40.  Therese Johaug, 
Marit Björgen 

Koos võistkonnakaaslastega: Vibeke Skofterud ja Kristin Størmer Steira. 
Suusatamise MM, Oslo, 5. märts 2011 

KN 

41.  Sangviin  ld sanguis; pr sanguine, erilaadse värvuse annab raudoksiid TS 

42.  Kid Rock  MR 

43.  Turvas  TT 

44.  Pablo Picasso  KN 

45.  Kustutuskummiga pliiats Kustutuskummiga pliiatseid tootnud firma oli Faber TS 

46.  Pál Ábrahám Paul Abraham,  tuntuimad „Viktoria ja tema husaar” (1930), "Savoy ball" (1932) TT 

47.  Enya  TT 

48.  A.H. Tammsaare  TT 

49.  Muhvi auhind  TT 

50.  Vladimir Nabokov, Lolita Vene-Ameerika kirjanik, 1899-1977 KN 

 
Küsimused: Lauri Naber, Koit Nook, Mati Räli, Tenno Sivadi, Matis Song, Tõnu Talve 

http://et.wikipedia.org/wiki/Lemmaltsalised
http://et.wikipedia.org/wiki/Lemmalts

