
1. Millise riigi hümn? Tegemist on hümni terviktekstiga, riiginimi on asendatud punktiiriga. Riigi 
praegune president on selle riigi esimene olümpiasportlane, kusjuures omapärane on fakt, et 
olümpial on ta esindanud koguni kahte erinevat riiki. 
........... bwiema, ngabena ma auwe. 
Ma dedaro bwe dogum, mo otata bet egom. 
Atsin ngago bwien okor, ama bagadugu 
Epoa ngabuna ri nan orre bet imur. 
Ama memag ma nan epodan eredu won engiden, 
Miyan aema ngeiyin ouge, ......... eko dogin!  
 
Ligikaudne tõlge: 
......... meie kodumaa, palavalt armastatud maa, 
me palvetame sinu eest ja ülistame sinu nime. 
Iidsest ajast oled olnud meie kangete esiisade kodu 
ja jääd selleks tulevastes põlvedes. 
Austame koos sinu lippu 
ja rõõmustame koos, öeldes:........ jääb igavesti kestma.  
 
2. Ta sündis Ukraina ühes vanimas linnas Lubnis, nooruses oli andekas 
ujuja, võites Odessa meistritiitli 400 m rinnuliujumises, Ukraina 
meistrvõistlustelt aga hõbeda. Ülikooli lõpetas ta majanduse erialal ja 
kolis seejärel Moskvasse ning hiljem Leningradi, kus tuli kummagi linna 
meistriks juba oma põhialal. II maailmasõja ajal organiseeris ta rongitäie 
laste evakueerimist Leningradi blokaadist, mida ta ise peab oma elu 
suurimaks saavutuseks. Absoluutse tipuni ehk maailmameistritiitlini 
jõudis ta 1950. aastal 45 aasta vanuselt. Kes? 
 
3. Ta sündis Sudaanis Wau linnas parlamendisaadiku peres. Isa 
põgenes koos perega kodusõja eest Egiptusesse, kus pere sai 
tuttavaks samuti dinka suguharusse kuuluva 231 cm pikkuse 
endise NBA mängija Manute Boliga, kes õpetas talle ja tema 
vennale korvpallimängu. Peagi sai pere poliitilise varjupaiga 
Suurbritannias, kus küsitav pühendus rohkem jalgpallile, kuid 
jätkas ka korvpalliga ning 13aastaselt pääses nii jalgpallis kui 
korvpallis Briti U15 koondisesse. 1999, 14aastaselt, siirdus 
USAsse, kolledži viimasel aastal peeti teda LeBron Jamesi järel 
paremuselt teiseks tulevikulootuseks. Phoenix Suns valis ta 
2004 draftis esimeses ringis seitsmendana, kuid kauples kohe 
Chicago Bullsile, kus mees on mänginud tänase päevani. 2006 
sai Suurbritannia kodakondsuse ja sellest ajast alates on esindanud ka Briti koondist. Kes? 
 
4. Teadupoolest korraldab Eestimaa suvemänge Eestimaa spordiliit Jõud. Tänavu valiti Jõudi 
presidendiks poliitik, kes armastab korvpalli mängida ja kes on omal ajal hüpanud kaugust üle 7 
meetri. 2010. aasta Eesti meistrivõistlustel suutis üle 7 meetri hüpata 7 meest. Kes on Jõudi 
president? 
 
5. Alates 2012. aastast ei ole OM jalgrattavõistluste kavas enam individuaalset jälitussõitu, 
punktisõitu ja madisoni. Nende asemel on kuueosaline mitmevõistlus, mis koosneb lendstardist 
ringist, punktisõidust (M 30 km, N 20 km), väljalangemissõidust, ind jälitussõidust, grupisõidust 
(15 km) ja temposõidust (M 1000 m, N 500 m). Kuidas on selle mitmevõistluse nimi? 
 
 



6. Kehtivatest meeste kergejõustiku maailmarekorditest enim – seitse – on püstitatud Berliinis. 
Rekordite sünnipaikade tabelis järgnevad nelja maailmarekordiga Brüssel ja kolmega üks alla 50 
000 elanikuga linn kesk-Itaalias, kus on muuhulgas koolis käinud Kobe Bryant. Kehtivate 
maailmarekordite (800 m, 1000 m ja 3000 m) kõrval on sealse Raul Guidobaldi staadioni rekordiks 
näiteks 9,74 100 m jooksus. Iga-aastane suur kergejõustikuvõistlus toimub linnas augusti lõpus või 
septembri alguses alates 1971. aastast. Mis linn? 
 
7. See prantsuse ajalehemagnaat (1909-1977) pani aluse omanimelisele pressigrupile, mille üks 
allharu (ASO) korraldab ka suuri spordivõistlusi, teiste hulgas näiteks Pariisi maratoni, Tour de 
France`i, Dakari rallit, Vuelta, Liege-Bastogne-Liege, Pariis-Roubaix jpt rattasõidud. Mees sai 
surma kukkudes hobuse seljast. Vasakpoolne ajaleht Liberation avaldas seepeale artikli pealkirjaga: 
“... kukkus hobuse seljast, hobusega on kõik korras”. Pärast isa Emilieni surma võttis impeeriumi 
üle poeg Philippe (1940-2006), praegu juhib firma spordiüritustega seotud haru Philippe`i poeg 
Jean-Etienne. Kes? Kui küsitavas perekonnanimes vahetada ära viimane täht, mis hääldust ei 
muuda, saame ühe Juventuse jalgpalluri nime, kes tänavu 31. jaanuaril küll Parmasse laenule anti. 
Pisut enam kui aasta eest sai see Brasiiliast pärit jalgpallur Itaalia kodakondsuse ja on ka koondise 
eest ühe mängu mänginud. 
 
8. 2010. aasta Eesti kergejõustikumeistrivõistlustel võitsid staadionialadel kahe peale kolm kulda 
1963. aastal sündinud sportlased. Kui Eha Rünnel kuulitõukes ja eriti kettaheites vastaseid suurt 
pole, siis meeste vasaraheites pidi võitja omajagu pingutama, et napi 27 sentimeetriga edestada 
endast 26 aastat nooremat klubikaaslast Audentesest Mart Olmani. Kes on see mees, kelle isiklik 
rekord 76.42 pärineb 1988. aastast, mullu piisas Eesti meistritiitli võitmiseks tulemusest 58.59? 
 
9. Millist spordiala kutsuvad inglased magusaks teaduseks (sweet science)? Selle sporiala 
algkoolitus käib džentelmenide väljaõppe hulka. Tänapäevasel kujul ongi pärit Inglismaalt, kuid 
selle spordiala eelkäija oli alates 668 eKr antiikolümpiamängude kavas. 
 
10. Spordist ja sporlastest on tehtud lugematu hulk filme, üks jaburamaid neist on konkreetse 
pealkirjaga O. Film on vaba töötlus Othellost, mis asetatud kolledži spordimaailma. Peategelaseks 
on kolledži ainus mustanahaline Odin James ehk OJ. Filmis löövad kaasa Martin Sheen, Rain 
Phoenix, peaosas on Kiirabihaigla staar Mekhi Phifer. Sporditeemale kohaselt - millise spordiala 
maailma on pandud Othello tegelased? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Selle mehe (1951-1975) kohta võiks öelda Ameerika 
Ivo van Damme. Tegemist oli noore üliandeka jooksjaga, 
kes ühel hetkel hoidis enda käes USA rekordit seitsmel 
erineval distantsil 2000 kuni 10 000 meetrini. Sarnaselt 
van Damme memoriaalile on USAs ülipopulaarne selle 
mehe mälestusvõistlus. Müncheni olümpial võistles ta 
5000 m jooksus. Distantsi viimasel kolmandikul läks 
vedama, kuid 150 m enne finišit möödus tast Lasse Viren, 
seejärel Mohammad Gammoudi ja 10 meetrit enne lõppu 
ka Ian Stewart. Mehe pettumus oli suur, kuid seda 
innukamalt hakkas ta valmistuma Montrealiks. 30. mail 1975 naases ta peolt, viis koju hea sõbra ja 
treeningkaaslase Frank Shorteri ja põrutas oma autoga teelt välja kaljusse ning sai kummuli 
lennanud auto all surma. Tema hukkumiskoht (pildil) on kujunenud omalaadseks kultuspaigaks, 
kuhu noored sportlased tassivad oma tosse, võistlussärke jne, lootuses edule võistlustel. Kellest jutt? 
 
12. Kõrgushüppes jäi viimaseks rullstiilis maailmarekordiks 2.34, mis hüpati 1978. Sama mees 
hüppas samal aastal sisehallis ka 2.35. Kes? 
 
13. Wikipedia andmetel on selles riigis 229 registreeritud jäähokimängijat ja 2 jäähalli. Jalgpalli 
kõrgliigas mängib 18 klubi, MMile pääseti ainus kord 1982, kaotuste kõrvale jäi 1:1 viik 
Tšehhoslovakkiaga. Olümpiamängudelt on saagiks pronksmedal jahilaskmises 2000, paraolümpialt 
aga 49 medalit, sh 10 kulda. Alates 1. jaanuarist 2010 on selle riigi olümpiakomitee ROKi poolt 
veto alla pandud valitsuse sekkumise tõttu olümpiakomitee tegevusse ja praeguse seisuga ei ole 
selle enam kui 3,5 miljoni elanikuga riigi sportlastel õigust Londonis võistelda. Mis riik? 
 
14. Meeste 3000 meetri takistusjooksu kõigi aegade 25 kiireima mehe hulka mahub 19 keenlast (kui 
lugeda keenlaseks ka Katari esindav maailmarekordiomanik Stephen Cherono e Saif Saaeed 
Shaheen), ugandalane Benjamin Kiplagat, ainsa päris valge mehena hollandlane Simon Vroemer 
(19. kohal) ja veel kaks korda kaks meest kahest riigist. Millite riikide esindajad mahuvad veel 
maailma 25 kiireima takistusjooksja hulka? Ühe riigi esindajatele kuuluvad edetabelis 2. ja 15., 
teise riigi esindajatele 10. ja 12. koht. 
 
15. Pärast seda, kui see olümpiavõitja oli 1987 tulnud ka 
maailmameistriks, püstitati tema sünnilinna Brightonisse tema 
pronkskuju. 20 aastat hiljem kuju varastati ja seda pole tänini leitud. 
Spordilembesed olid ka tema vend, kes esindas Suurbritanniat 1988 ja 
1992 olümpial kelgutamises ja õde, kes oli kõva bowlingumängija. 
Praegu elab küsitav Austraalias, tema Austraaliat esindav 17aastane 
poeg Freddy käib isa jälgedes, ehkki isa tulemusteni on tal veel pikk 
tee käia. Kes?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Paljud jalgpalliklubid ei kasuta kunagi särki numbriga 12, tuntumatest klubidest on selle 
ametlikult "külmutanud" Feyenoord, PSV Eindhoven, Müncheni Bayern, Rooma Lazio, Moskva 
CSKA, Belgradi Crvena Zvezda, Peterburi Zeniit, Rooma Lazio, Rio de Janeiro Flamengo, 
Dresdeni Dinamo jne. Miks? 
 
17. See pilt sai Moskva olümpiamängude ajal maailmakuulsaks, pildil olev 
poolakas näitas pärast võitu oma suurimast konkurendist venelase ees 
vilistavale ja ulguvale publikule, mida ta asjast arvas. Poolas tuntakse seda 
liigutust, mille kohta maailmas kasutatakse nimetust bras d`honneur ehk 
võidu käsivars tänini selle mehe nime järgi. Pärast olümpiamängude lõppu 
esitas Nõukogude suursaadik Poolas noodi, milles nõudis mehelt 
kuldmedali ära võtmist nõukogude inimeste solvamise pärast. Poola 
valitsuse ametliku vastuse kinnitusel oli tegemist lihaskrambiga, mis taolise 
liigutuse põhjustas ja sportlane ise ei teinud midagi. Kes on pildil? 
 
18. Algselt kandis see linn Mustasaari nime, 1855-1917 oli aga vahepeal 
Nikolainkaupunki. 1852 põles linn pea maani maha ja Nikolainkaupunki 
ehitati 7 km eemal uuesti üles. 1918 oli mõne kuu jooksul Soome pealinn. 
Populaarses arvutimängus Dungeons&Dragons on linnaga täpselt sama 
nime kandev kuningriik. Linnas on kolm jalgpallimeeskonda, neist kaks on ka mitmel korral Soome 
meistriteks tulnud. Praegu mängib esindusmeeskond kõrgliigas, FC Kiisto esiliigas ja rootsikeelse 
nimega meeskond ehk IFK teises liigas. Kõige pärjatum on aga linna võrkpallinaiskond, mis tuli 
1980.-1990. aastatel 12 aasta jooksul 11 korda medalile. Tippsportalstest on linnast pärit odaviskaja 
Mikaela Ingberg ja kolmikhüppaja Heli Koivula-Kruger. Mis linn? 
 
19. See linn kandideeris olümpialinnaks neli korda 
tulutult (alates 1932. a mängudest), viiendal katsel linn 
lõpuks valiti, kuid siis kaasnesid sellega suured 
skandaalid ROKi liikmete äraostmise tõttu. Pakuti 
kõike, alates meelelahutusest kuni iluoperatsioonideni 
(mis ka kuuldavasti vastu võeti), ilmselt ka sularaha. 
Eks selliseid asju tehti varemgi, aga selle linna puhul 
lihtsalt tuli asi kolinaga avalikkuse ette. Mis 
olümpialinn? 
 
 
20. See mees oli tuntud ennekõike polomängijana ja tänini ei teata, mil moel 
sattus ta olümpiale hoopis viievõistlejana. Tegelikult läks tal päris hästi, sest ta 
saavutas 5. koha ja kui laskmine poleks täielikult aia taha läinud, oleks mees 
võinud päris kõrgel kohal olla. Laskmises juhtus aga nii, et mees kasutas 
suurema kaliibriga püstolit kui konkurendid ja väitis, et augud märklauas on nii 
suured, et kaks kuuli võis vabalt samasse kohta tabada, kuid kohtunikud ei 
uskunud seda. Kes on see San Gabrielis sündinud, Saksamaal surnud ja 
Luksemburgi maetud mees? 
 
 
 
 
 
 
 
 



21. Milline spordiala ühendab Margaret Thatcherit, Mahathma 
Gandhit, Omar Sharifi, Buster Keatonit, Bill Gatesi, Deng 
Xiaopingi, Warren Buffet`d, James Bondi ja Hercule Poirot`d? 
 
 
 
22. Kes on see, mees, kes on muude asjade kõrval kuulsust 
kogunud ka Spordipalees peetud kõnega? 
 
 
23. Kuigi see klubi kukkus tänavu oma ajaloo jooksul neljandat 
korda Bundesligast välja, käis klubi mänge vaatamas rohkem 
inimesi kui Napoli, Liverpooli või Madridi Atletico mänge. Klubi 
on võitnud Intertoto karika ja UEFA karika, Saksamaa 
karikavõitjaks on tuldud 4 korda. 1960 kaotati legendaarses 
Euroopa karika finaalis enam kui 127 000 vaataja silme ees 3:7 
Madridi Realile. Enne Bundesliga loomist tuldi korra ka Saksamaa meistriks ja korra saadi hõbe, 
Bundesliga 48 hooaja jooksul on võidetud viis pronksi. Saksamaa koondislastest kõige suurema 
suurusjärgu tähti klubis mänginud ei ole, küll oli aga aastaid klubi koosseisus Gaana superstaar 
Tony Yeboah. Mis klubi? 
 
24. Küsime kahte hokimängijast venda. Kaitsjast vanem vend on maailmameister ja olümpiapronks, 
mänginud kahel hooajal NHLis, kuid suuremate saavutusteta, ühe talve Canadiensis ja kuus 
hooaega hiljem Islandersis. Viimase hooaja lõpetas mees aga jäähoki mõistes suhteliselt 
eksootilises klubis Budapest Stars. Suve hakul sõlmis ta mängiva treeneri lepingu kodumaa 
tugevuselt neljanda sarja klubiga. Väravavahist noorema venna tiitlivõistluste medalisaak on selle 
võrra kahvatum, et olümpiapronks on temalgi (kuigi erinevatelt mängudelt), MM-kulda aga tal pole. 
NHLis oli ta kolm aastat San Jose varuväravaht, kui ta 2003 Calgarysse müüdi, hakkas mees kohe 
mänguaega saama ja valiti 2006 NHLi parimaks väravavahiks. 2006 ja 2007 valiti ta ka NHL All 
Stars meeskonda. 2008 asutasid vennad kodumaal investeerimisfirma. Noorem vend oli vahepeal 
kodumaal küllalt ebapopulaarne, sest keeldus osalemas 2002 olümpial ja 2006 keelas Calgary 
Flamesi juhtkond mehel vigastusest korralikult paranemiseks olümpiale sõita. Kes? 
 
25. Kes on praegu kõrgeima Elo koefitsiendiga maletaja maailmas? Ta on sündinud 30. novembril 
1990, esimest korda tõusis FIDE rankingu esinumbriks 1. jaanuaril 2010 ja oli siis kõigi aegade 
noorim maailma esinumber, samuti on ta kõigi aegade noorim, kes jõudis Elo koefitsiendiga üle 
2800 punkti. Praegu on tema Elo 2821, täpselt aasta tagasi oli see veel viie punkti võrra suurem. 
Kõrgemat koefitsienti on läbi aegade omanuid vaid Garri Kasparov (2851). Tänavu märtsis ta küll 
kaotas oma rankinguliidri koha Anandile, kuid juuli tabelis oli taas Anandist möödunud. Mullu 
sügisel teatas ta ootamatult, et loobub kandidaatide turniirist, et selgitada vastane 2012 tiitlimatšiks 
Anandiga. 13aastaselt tegi ta pähe Karpovile (seda küll välkmales, milles on ta eriti tugev). 2009-
2010 oli tema treeneriks Kasparov, 2009 sai ta ka male-Oscari. Samas on ta ise alates 2007. aastast 
(mil ta oli 16aastane!) abistanud-treeninud Anandi, see on ka ilmselt põhjus, miks ta kandidaatide 
turniirist loobus. Mullu võitis ta kindlalt Pearl Springsi turniiri, kus osales kogu FIDE rankingu 
esikolmik ja mis oli läbi aegade esimene turniir, kus oli kohal kolm üle 2800 Eloga maletajat. Ta on 
ka Hollandi luksusrõivaste firma G-Star reklaaminägu.  
 
 
VIIGILAHUTUS: Pange kirja meeste ja naiste 500 m kiiruisutamise maailmarekordid, mis 
kuuluvad vastavalt Jeremy Wotherspoonile ja Jenny Wolfile? 
 
 



26. Mõne nädala eest oma 50. sünnipäeva tähistanud OECDsse kuulub 34 riiki. Viimati laienes see 
nn rikaste riikide organisatsioon 2010. aastal, mil võeti juurde neli liiget. Üks oli mäletatavasti 
Eesti, Euroopa Liidust pääses OECDsse ka Sloveenia. Millised olid aga kaks ülejäänut? 
 
27. Selles osariigis asub Yellowstone`i rahvuspark, osariigi maksupoliitika on kõige leebem USAs. 
Tuntuimad sellest osariigist pärit inimesed on Buffalo Bill ja Dick Cheney. Osariik on USAs 
pindala poolest kümnendal kohal, osariigi lipul on piison. Kuigi osariigi nimi on indiaani päritolu, 
kasutati seda nime hoopis Pennsylvanias asuva oru kohta. Nimi sai kuulsaks 1809 ilmunud Thomas 
Campbelli poeemi kaudu ja kõnealuse piirkonna kohta kasutas seda esimest korda Ohiost valitud 
esindjatekoja liige J. M. Ashley. See osariik andis (juba enne osariigiks saamist) USAs esimesena 
naistele hääleõiguse (1869), osariigiks sai 1890. Mis osariik? 
 
28. See Katari riigi omanduses olev telekanal alustas tegevust 1. novembril 1996, 1. jaanuarist 1999 
töötab 24/7. 2006 alustas tööd rahvusvaheline programm, millel on lisaks Dohale saatekeskuses 
Kuala Lumpuris, Londonis, Sarajevos ja Washingtonis. Lisaks põhi- e uudistekanalileja 
rahvusvaheliselekanalile  tegutsevad tütarkanalitena lastekanal, 15 spordikanalit, poliitikakanal, 
dokfilmikanal, Balkani kanal jne. Tänavu jaanuaris siseneti ka raadioturule, kui koos Radio France 
Internationaliga käivitati prantsusekeelne raadioprogramm Oryx FM. 
Mis telenanal? 
 
29. Millise automargi toodangusse on kuulunud või kuuluvad alljärgnevad mudelid? Golden Eagle, 
Laredo, Eliminator, Pioneer, Chief, Overland, Renegade, Gladiator, Honcho, Golden Hawk, 
Camper, Tuxedo Park jne. 
 

 
30. Pildil on maailma suurim savitellistest ehitis – Bami tsitadell Iraanis. Inglise keeles kannavad 
need savitellised, mis koosnevad savist, liivast veest ja õlgedest või sõnnikust, nime, mis langeb 
kokku ühe 1982. aastal asutatud tarkvaragigandi nimega. Selle firma tuntuim “toode” on ilmselt 
PDF, millega pea kõik arvutikasutajad väga sageli kokku puutuvad. Mis firma? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
31. Kuigi selle linna nimi tähendab kohta, kus elab palju karusid või kus karudel meeldib käia, on 
linna vapiloomaks põder. Viimase 10 aastaga on linna elanikkond vähenenud pea viiendiku. 
Asutatud 4. jaanuaril 1936, linnaõigused 1943. 1953. aastal toimus linnas suur vastuhakk. Linnaga 
sama nime kannab Ungari metal-bänd. Mis linn? 
 
32. 1918. aastal moodustati Saraatovi ja Samaara kubermangude piiril Venemaa esimene 
autonoomne oblast, mis 1923. aastal muudeti autonoomseks nõukogude vabariigiks pealinnaga 
Pokrovskis. Tegemist oli esimese ANSVga NSV Liidus, kus väidetavalt saavutati 100% kirjaoskus. 
ANSV pindala oli 28 700 ruutkilomeetrit, elanikke 600 000 kandis. Põhirahvuse osa oli 2/3 ligi. 
ANSV likvideeriti 28. 08. 1941. Mis ANSV? 
 
33. XIX sajandi lõpus oli aafrikas kaks iseseisvat riiki - Etioopia ja Libeeria, lisaks brittide poolt 
okupeeritud Egiptus ja Sudaan, mis ametlikult kolooniateks ei muutunudki. Etioopia oli 
küllvahepeal Itaalia koloonia staatuses, kuid seda ning Egiptuse ja Sudaani okupatsiooni lõppu 
arvestamata - milline oli esimene Aafrika riik, mis XX sajandil iseseisvus? Aasta oli siis 1951. 
 
34. See Lesboselt pärit filosoof oli Aristotelese 
õpilane ja tema pärija, kellele Aristoteles jättis 
oma kooli, raamatukogu ja kollektsioonid. Teda 
peetakse botaanika rajajaks, tema peateosed olid 
"Taimeteaduslikke uurimusi" (Historia 
plantarum) ja "Taimi puudutavatest asjadest" 
(Causae plantarum), lisaks on ta kirjutanud 
"Tuulest", "Tulest", "Kividest", "Metafüüsika" 
jne. Ta nautis nii riigijuhtide kui ka rahva suurt 
soosingut, tema vastu tõstetud süüdistused 
jumalateotuses hääbusid kiiresti. Diogenes 
Laertios on kirjutanud, et kui küsitav suri, 
kõndisid ateenlased kui üks mees tema kirstu 
järel. Ta olevat olnud võrratu kõnemees ja 
Aristoteles andis talle hüüdnime "jumalik kõneleja", mille järgi teda tuntaksegi. Tema õpilastest on 
tuntuim komöödiakirjanik Menandros. Kellest jutt? Pildil oleva liblika (värvid ongi must ja valge) 
ladinakeelne nimi on Tarucus ... 
 
 
35. Selle riigi suurim linn on piirilinn Dogana. Abraham Lincoln on selle riigi aukodanik. 1945 
pääses riigis võimule maailma esimene demokraatlikult valitud kommunistlik valitsus. 2011 
andmetel peaks olema keskmise eluea poolest maailmas kolmandal kohal, samas oli see riik mullu 
maailmas alles 216 kohal majanduskasvu poolest (tegelikult 13% langust). Sisemajanduse 
kogutoodangult inimese kohta asub Taani ja Taivani vahel 31. kohal. Tööpuudus 3% ringis, 
sõjaväekohustust ei ole, küll on võimalus sõjaväeteenistus läbida vabatahtlikult. Riigi kaitsepühak 
on püha Agatha, põhiseadus on maailmas vanim seni kehtiv. Mis riik? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
36. Suurbritannial on ametlikult 14 meretagust territooriumi: Anguilla, Bermuda, Briti Antarktika, 
Briti India Ookeani territoorium, Briti Neitsisaared, Kaimanisaared, Falklandi saared, Gibraltar, 
Montserrat, St Helena&Ascension&Tristan da Cunha, Turks&Caicos, Pitcairn, Lõuna-Georgia ja 
Lõuna-Sandwichi saared; neljateistkümnenda territooriumi moodustavad kaks teineteisest lahus 
olevat sõjaväebaasi Akrotiri ja Dhekelia ühe kunagise Briti asumaa territooriumil kogupindalaga 
254 rkm, millest sõjaväe käsutuses on ca 40%, ülejäänud maa on eraomanduses. Dhekelia baas 
koosneb kahest tükist, kusjuures suurema tüki sees on kolm enklaavi. Tegemist on ainukese Briti 
kontrolli all oleva territooriumiga, kus on rahaühikuks mitte selle territooriumi enda raha ega ka 
mitte Briti nael. Millises riigis see 1960. a loodud Briti meretagune territoorium asub? 
 
37. Ajaloolase ja mõisauurija Ants Heina sõnul on Eesti ajaloost eesti keeles kirjutatud päris palju 
raamatuid, kuid üks kõrgub kindlalt parimana teiste kohal. Ka teised ajaloolased on seda 1983. 
aastal ilmunu teost väga kõrgelt hinnanud. Raamatukoi raamatupood tutvustab seda raamatut nii: 
"Autor, ajaloodoktor, on esimesena monograafiliselt käsitlenud paikkonna ajalugu. On 
kasutatud arheoloogilist, etnograafilist ja keelelist ainest, ajalooürikuid, olemasolevat 
teaduskirjandust ning autori enda uuringuid ja otsinguid ............ alal. Teos on rikkalikult 
illustreeritud ajalooliste fotodega." Autor ja teos? 
 
38. Vilja pikkus on 6–25 cm, mass mõnekümnest grammist 1,8–2,3 kilogrammini. Valminud vilja 
kest on nahkjas, vahakas, sile, suhteliselt paks. Mõnikord on viljadel tärpentini meenutav, teinekord 
meeldivalt aromaatne lõhn. Viljaliha on väga mahlane. Tarbitakse peamiselt värskelt, nii küpsena 
kui ka pooltoorelt. Neist valmistatakse ka salateid, mahla, marmelaadi, džemmi. Tärkliserikkaid 
seemneid süüakse röstitult või keedetult, neist valmistatakse jahu või tärklist ning kasutatakse ka 
loomasöödana. Kõhuvalude vältimiseks soovitatakse tundliku maoga inimestel peale vilja söömist 
paari tunni jooksul vältida alkoholi ja piima tarbimist. Paljudes kultuurides kasutatakse vilju ja 
taimelehti pulmades, avalikel üritustel ja usuriitustel dekoratsioonidena. XVII sajandil kutsuti 
Ameerikas selle nimega hoopis (magus)paprikat ja veel praegugi kutsutakse Ohios (magus)paprikat 
just selle vilja nimega. Mis vili? 
 
39. Praegu 107aastane mees on maailma vanim tegevmeelelahutaja. Ta oli ka ainus välismaalane, 
kes oli sakslaste kõrval kantud Kolmanda Reichi 1041 isikust koosnevasse nn kultuuriaarete 
nimekirja (Gottbegnadeten-liste). Suure osa oma elust on ta elanud Austrias või Saksamaal, 2008 
esines pärast enam kui 40 aastat kestnud vaheaega oma kodumaal, sest tema natsilembuse tõttu ei 
vaadatud kodumaal talle hea pilguga. Mullu detembris teatas mees, kes viimasel ajal muusikalides 
pisirolle mängib, et jättis suitsetamise maha, et oma 61aastasele naisele veel kaua tuge pakkuda. 
Johannes on peaaegu pime, kuid tema hääl on jätkuvalt võimas. saksamaa meelelahutusauhinna 
Bambi on ta saanud 9 korda, kusjuures viimasel kolmel aastal järjest. Mänginud kümnetes filmides 
aastatel 1924-2008, 1939 andis koos Marika Rökkiga välja plaadi "Musik, musik, musik". 
Johannese perekonnanime ei hakka küsima, see oleks liiga karm, küll aga tahaks teada tema 
kodumaad, mida perekonnanimi võiks reeta. 
 
40. See Poola juutide järeltulija sündis 1960. aastal Inglismaal Hampshires. Ta alustas 
ajakirjanikuna, esimene raamat oli 1984 ilmunud Duran Durani biograafia. Seejärel pühandus ta 80-
te teisel poolel koomiksitele, millest kuulsaimad on The Sandman ja The Books of Magic. 
Koomiksitega on ta jätkanud tänase päevani. Tema esimene romaan, "Head ended", ilmus koostöös 
Terry Pratchettiga 1990. 2001 ilmus tema kuulsaim ja enim auhindu võitnud "Ameerika jumalad", 
2005 selle kaudne järg "Anansi boys". Ta on abielus lauljanna Amanda "Fucking" Palmeriga ja 
väga hea sõber lauljanna Tori Amosega, kelle lapse ristiisa ta on. Talvel näitas mingi Eesti telekanal 
ka tema lasteraamatu põhjal vändatud filmi "Tähetolm". Sarjas Babylohn 5 on aga üks rass 
nimetatud tema auks. Kes? 
 
 



 
41. Rootslased mäletavad oma kuningat, kes valitses aastatel 1751-1771 kuningana, kes sõi end 
surnuks, sest ta suri, pärast seda, kui oli söönud suure hulga kaaviari, vähke, hapukapsast, 
suitsuheeringat, mis šampusega alla loputati ja magustoiduks veel 14 suurt vastlakuklit kausitäie 
kuuma piimaga. Kuningaks sai ta tähu sellele, et "Kübarate" partei valis ta 1743 Rootsi trooni 
pärijaks, et saada paremaid tingimusi Turu rahulepingusse, sest tsaarinna Jelizaveta oli teinud meie 
mehe nõbust Peter Ulrichist Venemaa troonipärija (Peeter III). Kuidas oli aga selle kuninga nimi, 
kes end surnuks sõi? 
 
 
 
 
42. Kes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. XIV sajandi keskel lõppesid Inglismaal jugapuuvarud vibude tegemiseks ja jugapuud hakati 
mandrilt sisse vedama. 1350 olid asjalood nii hullud, et kuningas Henry IV lubas sõjaväe jaoks 
jugapuid igalt poolt maha võtta. 1470 ei piisanud aga enam ka sellest ega sisseveetavatest 
jugapuudest, et vibude vajadust katta ja vibupuudena võeti kasutusele ka kuldvihmapuu ning kaks 
meil tavalist taime. Millised? Olukord lahenes 1472, mil kehtestati nn vibumaks, mis tähendas, et 
iga Inglismaal randuv laev pidi iga tonni kauba kohta tooma nelja vibu materjali. 
 
44. Mis aasta? Esimest korda esitatakse naine (Victoria Woodhull) USA presidendikandidaadiks, 
paraku on ta aasta nõutust noorem ja ei kvalifitseeru. Portsmouthiost asub teele laev Challenger, 
selle neli aastat kestnud ekspeditsiooni loetakse okeanograafia alguseks. Avastatakse Franz Josephi 
maa. Sünnivad Piet Mondrian ja Luois Bleriot, surevad Ludwig Feuerbach ja Samuel Morse. +-1 
aasta=1 punkt 
 
45. Šveitsi tööstus Philippe Suchard (1797-1884) tõi Neuchateli järvele esimese aurulaeva, mille 
kapteniks ta ise oli, üritas kuus aastat Šveitsis siidiusse kasvatada, kuni haigusepuhang ussid tappis, 
leiutas mitmeid asjandusi, aga kõige rohkem sai ta tuntuks tänu ühele tootele, mida valmistatakse 
alates 1901. aastast sama nime all ja praktiliselt sama värvi pakendis (vähemalt värv on papa 
Suchardi poolt valitud ja oli teise nime all turustatud peaaegu sama toote pakendil, aga suuresti ka 
toode ise), mille disain on vaid 110 aasta jooksul veidi muutunud. Oli küllalt raske saada kinnitust 
sellele, et toodet, mida seostatakse ikka Šveitsiga, tänapäeval üldse Šveitsis tehakse. Küll 
valmistatakse seda Brasiilias, Costa Ricas, Belgias, Saksamaal, Austrias, Slovakkias, Rumeenias, 
Ukrainas, Poolas Serbias ja Bulgaarias. Mis toode/kaubamärk, mida ka meie telekanalitel usinalt 
reklaamitakse? 



 
46. Israel Bere Josafat sündis pea täpselt 195 aastat tagasi saksamaal kasselis rabi pojana. Veidi 
enne 30. sünnipäeva astus ta Londonis ristiusku ja võttis nimeks Paul Julius .... Pärast 
ebaõnnestunud revolutsiooni Saksamaal põgenes ta Pariisi, mõni aeg hiljem aga avastas 
teenimisvõimaluse sellega, et pani Aacheni ja Brüsseli vahel lendama kirjatuvid, mis läbisid 
vahemaa postirongist oluliselt kiiremini. Nii sai alguse impeerium, mis kuni 2008. aastani kandis 
selle mehe ristiusku asumisel võetud perekonnanime. Ja kuigi impeeriumi nimest moodustab see 
perekonnanimi praegu vaid poole (Thomson ...), on nimi ikka igapäevaselt kasutusel. Viimane selle 
perekonna esindaja paruness Marguerite de ... suri 2009. aastal. Paul Julius sai ag 1871 Saksamaal 
vabahärra tiitli, mõni aeg hiljem kinnitas kuninganna Victoria ta selle alusel brittide maal ka 
paruniks.Milline perekonnanimi sobib punktiiridele? 
 
47. Carl Friedrich Gauss oli esimene, kes tõestas, et korrapärast heptadekagooni saab joonistada 
vaid sirkli ja joonlaua abil. Mehele meeldis oma avastus niivõrd, et ta palus oma hauakivile 
korrapärase heptadekagooni raiuda. Kiviraidurid aga keeldusid sellest, väites, et töö on nii keerukas 
ja niikuinii ei suuda keegi kivisse raiutud 
heptadekagooni ringist eristada. Küsimus on 
aga selline - mitu nurka/külge on 
heptadekagoonil? 
 
48. See luu (baculum) on enamusel 
imetajatest, kuid mitte inimesel (küll on 
olemas teistel primaatidel, ka inimese lähimal 
sugulasel šimpansil), elevandil, hobustel, 
kukkurloomadel, jänestel, hüäänidel, siilidel 
ja vaaladel. Alaskal kutsuvad põliselanikud 
hüljeste, merilõvide, aga ka jääkarude 
baculumi oosik, sellest valmistatakse näiteks 
noapäid ja ka turistidele müüdavaid 
suveniire. Mis luu see on? 
 
49. Mis kala ja kes on autor? 
 
50. Kes laulab? Rohkem kui lauljana, on ta 
tuntust võitnud ühel muul alal, ehkki on 
pidanud ka otseselt muusikaga seonduvat ametit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Nauru 
2. Ludmila Rudenko, male MM 1950-1953 
3. Luol Deng 
4. Helir-Valdor Seeder 
5. Omnium 
6. Rieti 
7. Amaury 
8. Aivar Räni 
9. Poks 
10. Korvpall 
11. Steve Prefontaine 
12. Vladimir Jaštšenko 
13. Kuveit 
14. Maroko ja Prantsusmaa 
15. Steve Ovett 
16. Fännide auks 
17. Wladyslaw Kozakiewicz 
18. Vaasa 
19. Salt Lake City 
20. George Patton 
21. Bridž 
22. Joseph Goebbels 
23. Eintracht Frankfurt 
24. Marko ja Miikka Kiprusoff 
25. Magnus Carlsen 
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26. Iisrael, Tšiili 
27. Wyoming 
28. Al-Jazeera 
29. Jeep 
30. Adobe 
31. Vorkuta 
32. Volgasakslaste ANSV, jagunes kantoniteks 
33. Liibüa 
34. Theophrastus 
35. San Marino 
36. Küpros 
37. Enn Tarvel "Lahemaa ajalugu" 
38. Mango 
39. Holland, Johannes Heesters 
40. Neil Gaiman 
41. Adolf Fredrik  
42. Astrid Lindgren 
43. Saar ja sarapuu 
44. 1872 
45. Milka šokolaad 
46. Reuter 
47. 17 
48. Peeniseluu 
49. Tuulehaug, Seaküla Simson 



50. Priit Pedajas, esimene tõsisem töökoht oli Nukuteatri muusikajuht 


