
1. 

viisikusse (NBA All-
Kes? 

2. See seeneliik (Claviceps purpurea) armastab niiskeid ilmasid ja parasiteerib enamikel 
allutsinatsioonid, 

 
Millega on tegu?  

3 -12cm paksune lihvitud lubjakiviplaat millele joonistatakse rasvase 

 
Kuidas seda tehnikat nimetatakse 

4. 
kelle maailmarekord 98.48 on ligi 5,5 meetrit parem, kui tabelis teisel kohal oleva mehe 

 tema 

laeks viies, EM-il kaheksas koht. Kellest on jutt? 

5. Euroopa l
1960  1982 koguni 18 naiste Euroliiga kulda  Mida 

 

6 ly Pearson ei ole esimene 
 1960-te teisel poolel olid maailma tipus Pamela Kilborn ja 

Maureen Caird ja kui veelgi rohkem ajas tagasi minna, leiame jooksja, kes sai pronksi 1948 ja 
kullad 1952 ning 1956, lisaks veel medaleid sprindis ja teatejooksudes (kokku 3-1-3). Kes? 

7

nime, kes fikseeris 1966 
Mis 

riigis see staadion asub? 

8
koguni 22-l Maailma Karika hooajal, kokku 439-
MK-

viimasel ajal olnud luubi all hoopis teisel spordialal. Kellest on jutt? 

9 ega tunnustatakse 

rohelusse seotud nime see auhind kannab? 

10. Millist ansamblit kuulete? 



11. Pildil olev naisterahvas sai aastatel 1998-2001 800 meetri jooksus lahjemat sorti medali 

on aga olemas neli aastat vanem 
ja oluliselt tuntum nimekaim, kellel on 

medaleid. Kes? 

    

12 -10. 
sajandil, kui 

 -
-

Austraalia selle - - Mis on selle regiooni nimeks? 

13

hooajad veetis ta klubi B-meeskonnaga neljandas liigas ja 2012 siirdus Venemaa tugevuselt 

igatahes minemas. Kes? 

14. See 2.03 pikk ja umbes 370 kg- maailma raskeima 
sportlasena Guine , tegeles ta peamiselt 

 Eestis, 

Kes? 

15 -170cm ja kaaluks kuni 250 kg. 

-

loomaaias) ja elavad neis kuni 50 aastat, on neid rohkem uuritud tehistingimustes. Mis 
loomaga on tegemist? 

 



16

 

oma riigi lipukandjaks avatseremoonial, sportlastena on olnud edukad ka tema isa ja vend. 
Kes? 

17
d geograafiliselt alalt ja tal on oluline omaduslik seos valmistamise 

kohaga d juustu, mis on toodetud 
Millisele 

joogile aga on oma nime andnud see Normandias paiknev Prantsusmaa departemang? 

      

18. Pildil olev koomiksikangelane on tuntud kui Hagar Hirmsa poeg. Mis nime kannab 
tema? 

19
et 2011 tuli Eestisse MM-

-ga 

aladelt). 
 

-

 

20. 1967 toimunud heks 

heameeleks kaotas ta oma p

 
) ja aastaarvu 1967. Mis klubist 

on jutt? 

 

 



tooniandjaid. Loodi 
-s. 2007/2008 

koha langetud. Veel enamgi  2009-
Mis klubiga on 

tegemist (piisab linna nimest)? 

 

22
Alates 1990te keskpaigast on nad domineerinud Vormel-3s, aga samuti on nad tegutsenud 
GP2s, Vormel-

toodangus. 1988- -1s Scuderia Italia keretootjana, parimaks 
Mis firmast jutt? 

 

23.  -
nimeline auhind. Enim kordi  3  

 

Nimetage need kaks koondist, kelle vastu eestlased rohkem 
! 

 

24

laevam
Millest on jutt? 

 

25  1988 Calgary OM-il 

MM-
le 

 
Kes olid need kaks meest  ja korjasid 

-pronksi? 

 

 

 



26 lt) 
 

suri 1954 Moskvas, kuid aastatel 1886-1892 elas ta Tallinnas, kus ta isa oli Tallinna 
 

ta ka ajalehe Revelskije Izvestija kirjasaatjana. Kellest on jutt? 

27. ovaks, siis Hiinas (ja mujal 
Ida-

 

veendunud). Mis arvust on jutt? 

                  

28 0- -Saksa 

Kellest on jutt? 

 

29. 
t kolm. Neist suurimaks staariks on 

-

asub IIHFi edetabelis 18. kohal ja seda Nimetage see 
 

 

30 performance-artist 

kubismi ja futurismi ja teiselt poolt biitnikute ja situatsionismi vahel. 1919 kolis ta Pariisi ja 
-tel satt

Kellest on jutt? 

 



3
Bones  Salingeri novelli 

 

3 astat 1212, kui 

 

33. 
neli EM-kulda 

. Kes? 

34. T ronks  
a sportlasega 

s pingereas teisel kohal A. A. 
-2-4). Kes? 

35. Kes on helilooja? 

36. r, aga tema isaks ei olnud mitte Zeus vaid Leda abikaasa Tyndareus. 

 
Kes oli see saatuslik naine? 

37. Nadya Denise Doud-
staarikesi. Kuid er

 
millega ta tuntuks sai. 

Ta 
 - kui 

enam! Mis riiki Arturo Kinch esindas? 

39. See riik on osalenud peaaegu k

aldanud. Mis riigist on jutt? 

40. Ansambli The Bangles esimene hitt oli Manic Monday

mis tegelikult iks. 
Manic Monday  

Millise 
Cristopheri paremini teame? 



41. Vahetanud 13-aas

-selt sai ta oma uue riigi kodanikuks 
ning 
kujunes ta saak aga MMidel  (4-4-3) ja Maailma karikal  
poodiumikohta. Kes? 

42 , mis formuleerib end 
-aastane 

 ja ilmselt enam-
kuuluvad selle liidu nimes mainitud gruppi. M ingu logoga on tegu? (alt on eemaldatud 
kiri nimega). 

         

43. Philomachus pugnax on kurvitsaliste seltsi kuuluv omanimelise perekonna ainus liik. 

nimel pes
sopakukeks, tapakikkaks jms. Lisaks on neil sel ajal ka uhke suliskrae, mis aitab neid 
eksimatult teistest liikidest eraldada. Mis linnuga on tegu? 

44. -20

- -
1996. aastal j

Kes? 

 

45. 
suure panuse matemaatika (1827-

i, seal 

anekdooti  
viskasime! Mis 

 Vastuseks piisab linna nimest 

 



46. Selle prantsuse maadeuurija (1790-1842) sai esimest korda tuntuks Egeuse meres 

kuju ostmise ja Pariisi saatmise  kuju sai tuntuks nime all Milose Veenus. Hiljem sooritas ta 
kolm avastus- 

- ja putukaliikidest, andis Adeelia pingviinidele nende nime (oma 
just 

Melaneesia. Ka ta surmas oli teatud avastajalikkust  ta hukkus Prantsusmaa esimeses 
rongikatastroofis. Kes? 

47. iigadesse praegu Mariners (pesapall), 

Linna hokimeeskond oli USA e

NBA meeskonda pole. Millise linnaga on tegu? 

48.  
  

Golosutskov (Venemaa). Mis spordialast on jutt? 
 

49. 

 000 elanikku. Oluline on 
Tallinna 

i pikkuseks  
Mis linn? 

 

 

50  Kuidas kutsutakse selliseid 
lipsukujulisi lehekesi  

 


