
1) Alustame sellest , et tervitame teid kolmes erinevas Euroopa keeles. Teie vastake millistes keeltes ?
                                           a)  Geja das !          b)  Bun! !          c)  Dia duit ! 

2) 2011.a. sai Lõuna –Sudaan rahvahääletuse tulemusena iseseisvaks riigiks. Tegemist on 1956.a. Briti ja 
Egiptuse ühisvaldusest loodud Aafrika suurima riigi jagunemisega. Aastail 1890-99 ja 1920-59 eksisteeris 
maailmakaardil ka Prantsuse Sudaan, millest peamine osa iseseisvus 1960 aastal. Mis nime see riik kannab ?

3) Selle, üle 300 000 elanikuga 
endise pealinna ajalugu ulatub 
üle 2000 aasta tagasi, mistõttu 
kuulub ta oma asukohariigi 
vanimate linnade hulka. Aastal 
1989 pidas see linn oma 2000. 
sünnipäeva, kus tähistati 
esimese rooma laagri asutamist 
linna sünnikohta. (Piltidel on 
näha linna vana raekoda ja 
linnas asuv ülikool.) Mis linnaga on tegu ?

4)Jules Verne'i raamatus "Kapten 
Hatterase seiklused" surevad 
kapten Hatterase vastu mässu 
tõstnud laevameeskonna liikmed 
nälja ja külma kätte väidetavalt 
just sellel kaardil näha oleval 
saarel. (Et oleks lihtsam vastata 
lisame pildi, millel on näha sama 
nime kandev krahvkond Edela-
Inglismaal) Mis nime saar 
kannab ?

5) Jeruusalemma läheduse tõttu on sellel kõrbel suur ajalooline ja piiblilooline tähtsus. Just selle kõrbe kaudu 
põgenes Taavet Jeruusalemmast Absalomi mässu ajal. Kuningas Ussija kaevas kõrbesse kaeve ja ehitas torne. 
Kuningas Herodes rajas sinna kindlusi, sealhulgas ka Masada. Kõrbes elasid esseenid ning samuti elas seal ka 
Ristija Johannes. Samasse kõrbe ajas peale ristimist Püha Vaim Jeesuse , kus ta ei söönud 40 päeva ja kui nälg 
kätte tuli, soovitas kurat talle öelda, et kivid leibadeks saaks.(Kõrbe nimi ise on meile piibliloost vägagi tuttav.) 
Mis kõrb ?



6) Ta oli põllumajandusminister erinevatel aegadel nii Tõnissoni, Pätsi, Akeli, 
Jaaksoni kui Strandmani valitsuses. Teedeminister sai temast Jaaksoni, Teemanti ja 
Tõnissoni valitsuses. Kaitseministriks oli ta jällegi Pätsi, Teemanti, Eenpalu kui ka 
Tõnissoni valitsuses. Tema kaitseministriks oleku ajal müüdi Peruu valitsusele Eesti 
miiniristlejad "Vambola" ja "Lennuk". Järgnenud skandaali käigus anti ta ka kohtu 
alla, kuid mõisteti 1934. aasta detsembris siiski õigeks. Oma otsa leidis mees Sosva 
vangilaagris Sverdlovski oblastis , kus ta 4. juunil 1941 maha lasti . Kui küsitava 
perekonnanime viimane täht ära vahetada, siis saame ühe Eesti spordiajaloo 
suurkuju nime. Kes ? 

7) Nimetage suurim vanakreeka massi- ja rahaühik, mis tõenäoliselt  on pärit Ees-Aasiast . 
Ühest ……… hõbedast sai vermida 6000 drahmi. Pildil näholevasse amforasse mahtuva veehulk 
võrdus umbes ühe küsitava ühikuga. Näiteks Atika ……….. kaalus 26,2kg , Rooma ………..  
32,3kg ja Egiptuse ……….. 27kg.( Ka Eesti keeles on vastav sõna täiesti olemas, kuid on hoopis 
isikut iseloomustava tähendusega)  

8) Pildil on näha maailma esimene 
reaktiivmootoriga varustatud pommitaja, mis 
ehitati natsisaksamaa poolt Teise maailmasõja 
lõpupoole. Lahinguväljal kasutati teda 
peaaegu alati õhuluureks, neil harvadel 
juhtudel, kus teda aga pommitajana kasutati, 
olevat teda aga peaaegu võimatu olnud alla 
tulistada. Mis firma ehitas selle lennuki ?

9) Küsime vene aadlisuguvõsa nime. Sellele alusepanija asus Venemaale 1493.a Leedust, võttis vastu õigeusu  
ja sai nimeks Ivan Ivanovit! . Tema järeltulijaist näiteks kindral Aleksandr Petrovit! oli Krimmi sõja kangelane, 
admiral Stepan Petrovit! osales samuti Krimmi sõjas ja oli Arhangelski sõjakuberner. Sama nime kannab 
Moldova maletaja Aleksei (s 1982). Tuntuim sellenimeline tegutses 1950.-60. aastatel, aga tema pojast ja 
pojapojast on hiljemgi kuulda olnud. Sama nime on kandnud  Svetlovodski linn. Kes? 

10) Aastal 622 on islami ajaloos nii keskne koht, et moslemi kalendri koostajad võtsid selle hiljem uue ajastu 
alguspunktiks, millega algabki islami kalender. Sellel aastal leidis aset esimene moslemite ränne. ( Muhamed ja 
ta kaaslased lahkusid Mekast ja asusid ümber Mediinasse) Sündmus on tuntud ajaloost kui ……….. e. 
asustamine. Mis araabiakeelne sõna tuleb kirjutada punktiirile ?



11) Aasta lindu on Eesti ornitoloogiaühing valinud juba aastast 1995. Ainult üks linnuliik on seda tiitlit saanud 
kanda kahel korral. Mis lind?

12) See teadlane on tuntud kui loomade selgroo võrdleva anatoomia uurija ja 
zooloogiaõpikute autor. Käsitles oma loengutes ka Darwini õpetust, oli eestikeelse 
bioloogilise kirjanduse ja terminoloogia rajaja.  Eesti Looduskaitse Seltsi 
kokkutulekute lõputseremooniate naelaks on alati olnud  rändauhinna üleandmine, 
milleks on tema  isiklik binokkel. Binokkel on aastaks kuulunud  kaheksale 
väärikale ELKSi liikmele, nende hulgas ka Räpina ELKS Räpina osakonna 
esimehele  Enu Mäelale. Praegu on auhind Eesti Loodusmuuseumis kõigile 
vaatamiseks. Kelle binoklit niimoodi rändauhinnana üle anti? 

13)  Päritolumaal austati seda lühisabalist kassi nagu õnnetoojat, eriti au sees 
oli kolmevärvilise kasukaga kass - „mi-ke“, Läänemaailmas sai hiljem selline 
värvus nimeks „kaliko“. „Mi-ke“ kasside kasukas on valge, punakaspruunide 
ja mustade laikudega. See kassitõug  hüppab nagu känguru – tagumised käpad 
puudutavad maad enne esimesi. Elav iseloom on kassi eripära, ta on pidevas 
liikumises , hüppab, mängib ja tantsiskleb.  Seda tõugu kassid on kergesti 
dresseeritavad, näiteks toovad, nagu koer, visatud palli teile kätte. Erinevalt 
enamusest kassidest ei karda nad üldse vett ja mõned isegi armastavad ujuda. 
Sama tõugu kass on ka noorte tüdrukute lemmik Hello Kitty. Milline 
kassitõug?

14) Kui te selle taime Eestisse toote, siis saavad politseinikud kindlasti  
väga kurjaks, sest taime külgvõrsed sisaldavad muuhulgas ühte 
looduslikku hallutsinogeenset ainet. Mis ainet ?

15) See pildil nähtav peremeestaimel elutsev seen pürib maailma 
suurima elusolendi tiitlile. USAs Oregoni osariigis on ühe selle 
seene isendi niidistik levinud ligi üheksa ruutkilomeetri 
suurusele alale ja kaalub hinnanguliselt 600 tonni ja on 2400 
aastat vana. Tegu on parasiitseenega, kes nakatab 
peremeesorganismi juba tema eluajal ja lõpuks surmab selle. 
Seen ise elab surnud puul edasi. Idanaabrite juures kutsutakse 
seda mee värvi seent aga isegi taiga kingituseks. Paljude 
venelaste jaoks on nad soolatult või marineeritult suurimad 
lemmikud metsaandide seas. Mis nimega tunneme meie teda 
Eestis?



16) Pildil näha olevast sattusid ROK-i ametnikud sedavõrd raevu ja 
nõudsid, et rusikad ülesse tõstnud kuld- ja pronksmedaliomanikku 
tuleb selle eest karistada. USA Olümpiakomitee andiski käsu mõlemal 
sportlasel olümpiakülast 48 tunni jooksul lahkuda. (Kui 
esikohaomaniku võib kogenud mälumängur lihtsalt ära arvata, siis 
kolmanda koha omaniku vastamisel aitab see, et temaga sarnane nimi 
on tuntud ka terrorimaailmast.) Nimetage mõlemad, rusikad ülesse 
tõstnud sportlased ?

17) 2011 aasta Eesti parimateks võrkpalluriteks valitud Oliver Venno ja Polina 
Bratuhhina mängivad mõlemad välismaa klubides. Kui Venno klubist VfB 
Friedrichschafen Saksamaal on ajakirjanduses üsnagi palju juttu olnud , siis Bratuhhina 
klubist teatakse vähem. Nimetagegi klubi mille eest ta mängib ? (riigi eest 1p.) 

18) Pildil on näha ühe sumos väga põlatud võtte kasutamine 
Baruto poolt. (Ründe ajal kõrvalepõige nii, et vastane kukub 
võttesse saamata) Võte on eriti taunitav just yokozunade ja 
nendeks pürgijate puhul, kuid aegajal juhtub seda siiski. 
"Barutol jääb väärikusest väheseks ,ta peab hakkama "puhtalt" 
võitlema, kui tahab yokozunaks saada. Kui ta uuesti..……. teeb, 
on kõik läbi. Väärikus on väga tähtis yokozunale.", lausus 
Yokozuna Valimise Komitee juht Takuhiko Tsuruta pärast 
jaanuaris toimunud Hatsu-Bashot. Mis tuleb kirjutada 
punktiirile ?

19) Näete piltidel kolme USA meeskonna logo (NBA, NHL, NFL). Kõik nad esindavad ühte ja sama osariiki .
Millist ?

20) Eesti 2011 aasta parimaks meesratturiks valiti igati õigustatult Rein 
Taaramäe ehkki EJL 2011 aasta reitingutabelis oli ta alles kolmas. Pildil on 
aga selle reitingu esimene mees .Kes ? 



21) Küsitav on Palade põhikooli pikapäevarühma õpetaja ja näiteringi 
juhendaja. Nüüd on ta end avanud aga uuest küljest – kaks menukat 
romaani on ilmunud ja kirjutamistuhina lõppu polevat näha. "Õnneõiteta 
sirelite" ja "Ussikuninganna Egle" tegevus toimub Paadinina saarel. 
Lugu algab sellega, kuidas peategelane Heete kolib koos perega 
Paadinina väikesaarele. Tegevus toimub 1980-ndatel, kolhoosiajal.  
"Ussikuninganna Egle" tegevus toimub kaasajal. Heete noorim laps Egle 
saabub 28 aastat hiljem päriselt Silmu tallu ja hakkab Paadinina 
põhikoolis algklasside õpetajaks. Eglel on selja taga sassiläinud elu, 
lahutus mehest ja kaasas urn tütre tuhastatud põrmuga. Mõlemas teoses 
on fantastilisi looduspilte (seda ütles "ürii), armastust, vihkamist, naeru, 
nuttu, surma, kirevaid karaktereid, maalähedast mahlakust. Kes on see 
Palade esimeseks kirjanikuks nimetatav daam?

22) See Eesti kino oli möödunud sügiseks pankroti lävel, sest teda haldava Tallinfilmi kahjum oli 2011 aastal 
ligemale 3,7 miljonit krooni. Tegemist on põhiliselt väärtfilme näitava kohaga, aga mitte ainult. Näidatakse 
peamiselt Euroopa tuntumaid ja hinnatumaid filme. Näiteks 13. - 20. aprillil toimub seal kultuurikuu "Saksa 
kevad" raames filminädal "Musik.Film.Woche", mille raames linastub 7 erinäolist muusikalist linateost klassikast 
avangardini, eluloofilmid kõrvuti dokumentalistikaga.  Mis nime kannab see kino ?

23) See 193 cm pikkune korvpallur lõpetas Tartu I Keskkooli ja õppis TRÜ õigusteaduskonnas. Mängis Tartu 
ÜSK meeskonnas ja Eesti koondises. N.Liidu meistrivõistluste hõbe ja pronks. Tema tütar Riina oli samuti 
korvpallurina kuulunud Eesti noorte koondisse ja TRÜ naiskonda. Ka Õde Aime oli korvpallurina tuntud. On 
olnud erinevates  Eesti mängufilmides Tiidriku,  Täägeri, Tõnise ja Kleinerti osatäitja. Kes ?

24) Pole palju Eesti kunstnikke, kelle tööd kuuluks Windsori lossi kunstikogusse. Üks nendest on Saaremaal 
17.09.1913.a.a Kärla vallas Pai külas sündinud mees, kellest sai paguluses tuntud maalikunstnik ja akvarellist . 
Tehniline uudsus ja virtuoossus just akvarellis on talle toonud mitmeid auhindu nii Kanadas kui ka USAs. Peale 
surma 2005.a. lõi ta oma testamendis enda ja abikaasa Erika nimelise mälestusfondi Eesti kunsti toetuseks. Kes ?
(piltidel tema maalid ja foto kunstnikust) 

25) Katkend Hillar Palametsa raamatus  „Kümme vakka teatrisoola“ :   
 „ Teatrisse kutsutakse Soomest näitejuhiks Hilma Rantanen. Pärnust naaseb Karl Jungholz . Tagasi on 
orkestrijuht Raimond Kull. 1918 jõuab tagasi noormees, kes tsaariväes oli olnud lihtsõdur, siis õppinud 
ohvitseride koolis lipnikuks, saanud rindel haavata ja seejärel mänginud paar aastat Novgorodi teatris.“ Kellest 
on jutt ?



26) Spordialana sai …………….alguse 80-l 
aastatel Ameerikas. Kaljuronijate vaba aja 
tegevusest on nüüdseks saanud kiiresti arenev 
sport, mis viimastel aastatel kogub suure 
kiirusega harrastajaid ja tipptasemel sportlasi. 
Sellel uuel ekstreemspordialal on ülemaailmset 
edu saavutanud Värska noormees Jaan Roose 
(pildil). Vaid 20-aastaselt näib ta olevat 
jõudnud oma eriala absoluutsesse tippu, sest 
praegu tegeleb ta maailmatuuriks valmistuva 
megastaari Madonna treenimisega. Kuidas 
seda spordiala nimetatakse ?

27) Nimetage nende ühine nimi?

! Robert oli  esimene inimene, kes on mõistetud süüdi virtuaalses kuriteos. Teda süüdistati nn omanimelise 
ussi loomises ja laialisaatmises  

! William on ehk enim tuntud oma maitsekate lillede, puuviljade ja loomadega kanga- ning 
tapeedidisainide poolest. Esimesed neist disainis ta aastal 1864 ja paljusid toodetakse veel tänapäevalgi. 

! Glenn aga USA kergejõustiklane- olümpiavõitja 
! sama nime kannab ka  briti autotootja 

28) Ta on 16aastane jaapani popstaar. Iseäralikuks teeb teda see, et ta 
pole inimene vaid Yamaha süntesaatoriprogramm Vocaloid, mis 
plaadistab, esineb videotel ja kontsertidel 3D-kujuna.. Tõlkes 
tähendab see tuleviku esimest häält. Arvutile söödetakse sisse laulu 
sõnad ja meloodia, mille alusel programm kujundab soovitud 
lauluhääle. Tema tämber on kord pehme ja leebe, kord särts ja tugev. 
Virtuaallaulja on väidetavalt 158 cm pikkune ja kaalub 42 kilo. 
Esineja nimi?

29) Kokteil Black Velvet ehk Must samet sai alguse 1861. aastal Londoni Brook’s klubis ajal, kui kogu 
Inglismaa leinas äsja manalateele läinud populaarset prints Albertit ja klubi administraator tegi ettepaneku panna 
ka vahuvein leinavärvidesse (musta). Nii sündis vaimustava maitsega jook, mis on populaarne tänini. 
Koostisosadeks on !ampanja (või vahuvein) ja küsitav koostisosa. On olemas ka “vaese mehe Black Velvet” 
milles võib asendada vahuveini siidriga. Mis andis kokteilile leinaks sobiva tumeda tooni?

30) Mida küsiti Louis Armstrongilt kui ta vastas: „When you got to ask what it is, you never get to now !“(Kui 
sa pead seda küsima, siis tõenäoliselt ei saa sa seda kunagi teada)



31) Kes on nende kolme maali autor ? (Ta on sündinud Harjumaal Raikküla vallas ja õppinud maalimist  Ants 
Laikmaa ateljeekoolis ning Pallases) 

32) See kunstisuund oli populaarne aastail 1925–1940. Ta on 
segu uusklassitsismist, konstruktivismist, kubismist, 
modernismist, juugendist ja futurismist. Stiilile on omased 
stiliseeritud geomeetrilised vormid, dekoratiivsus ning 
luksuslike vormide kasutamine. Motiive  laenati ka Egiptuse, 
asteekide jt. vanade kultuuride kunstist.  See stiil mõjutas 
oluliselt valgustite, kellade ja raadiote disaini. (Üks   selle 
suuna tuntuim (arhitektuuri)näide on Chrysler Building-
pildil) Mis kunstistiiliga on tegu ?

---------33) Kelle autoportree ?    

34) Tulles Toompeale mööda Pikka või Lühikest jalga leiate nende ristumiskohalt romantilise siseõue: seal asub 
üks kunstikauplus, keraamika- ja skulptuuriateljee ja kohvik, kus töötab üks kunstnikest abielupaar koos oma 
abilistega. Mõlemad (piltidel) on Eestis tuntud kunstnikud-keraamikud . Mis on nende ühine nimi?

35) Millega on 21 augustil 1911 aastal kunstiajalukku läinud  
Vincenzo Peruggia ?  (T-särgil) 



36) Kui 1990-ndate alguses hakati avalikustama mõningaid omaaegseid KGB saladokumente, siis tuli välja ka 
selline fakt, et Jugoslaavia juht J. Broz Tito figureeris seal  varjunime „Kotkas“ all kuni 1948 aastani. Cr. Andrew 
ja V.Mitrohhini raamatus „Mitrohhini arhiiv“ väidetakse, et peale seda andis KGB talle teise pseudonüümi , mille 
väljamõtlemisele nüüd aga juba palju vähem aega kulus.  Küsime, millise uue ja igati loogilise varjunime J. 
Broz Tito toona sai ?  

37) Nalja kah ! 
Brezhnev küsis Carterilt: 
"Härra president, kuidas on teil õnnestunud kokku seada nii võimekas meeskond?" Carter 
vastas, et neil peavad inimesed tegema intelligentsustestid, et tõestada oma sobivust 
mingile ametikohale. Brezhnev ei taibanud, mis on intelligentsustest ja Carter kutsus 
kohale……………, et asja piltlikult selgitada. Ta küsis kutsutult:"Öelge, härra …………, 
kes on teie isa poeg, aga pole teie vend?" "See olen mina ise," vastas küsitav. Kremlis 
kutsus Brezhnev enda juurde Andropovi ja küsis: "Juri Vladimirovitsh, kes on teie isa 
poeg, aga pole teie vend?" Andropov mõtles hetke ja vastas siis: "Ma ei tea, aga homseks 
selgitan välja." Järgmisel päeval kutsus Brezhnev Andropovi taas enda juurde, aga see oli 
õnnetust õnnetum ja tunnistas: "Terve riigi pöörasime pahupidi, aga otsitavat pole veel 
leidnud. Võibolla teate teie, kes ta on?" "Eh, Andropov, Andropov!" vangutas Brezhnev 
laitvalt pead. "See on ju ………….!"  (Punktiirile tuleks kirjutada pildil näha oleva mehe 
nimi.)  Kes? 

38) Millise riigi peaministrit ja presidenti näete piltidel ? 

39) Mis organisatsioon asub selles hoones ? 

40) Euro-müntidelt leiame teiste tuntud isikute seast ka ühe 
kunagise Vene välisministri. Kes on selle au pälvinud (pildil 
20-sendisel)? 



41) Eestikeelses Wikipedias on hetkel sisestatud juba üle 95000 artikli, mida võib pidada igati korralikuks 
tulemuseks. Neljas keeles on aga artikleid kirjutatud üle 1 miljoni. Kui kolm nendest  inglise-, prantsuse- ja saksa 
keel  on hõlpsasti tuletatavad, siis neljandast keelest seda ei arvakski. Millises keeles on veel kirjutatud 
Wikipedia artikleid üle miljoni ?

42) See  on neuroloogiline haigus, mida iseloomustab vastupandamatu tung ennast liigutada, et leevendada oma 
kehas tekkinud ebamugavustunnet. Tavaliselt hõlmab ebamugavustunne jalgu, kuid võib haarata ka käed ja keha. 
Liigutamine annab patsiendile ajutist leevendust. Iseloomulikku ebameeldivustunnet on kirjeldatud erinevalt: 
kihelemine, mida pole võimalik sügamisega leevendada, tõmblemine või valu. Haiguse sümptomid algavad või 
intensiivistuvad tavaliselt rahuolekus ja tüüpiliselt enne magamajäämist.  Oluliseks füsioloogiliseks markeriks 
antud sündroomi puhul on järsk lihastõmblus magamise ajal. Mis nime see haigus kannab ?

43) Rahvusvahelise astronoomialiidu (IAU) määratluse järgi on see „planeetidevahelises ruumis liikuv objekt, 
tunduvalt väiksem kui asteroid ja tunduvalt suurem kui aatom“. IAU tõmbab kriipsu selle ja asteroidi vahele 10m 
kohal, NASA 50m kohal. Kui küsitav suurel kiirusel (kuni 70km/s) vastu õhku hõõrudes taevasse tulejuti veab ja 
ära põleb, on temast saanud meteoor. Kui midagi maha kukub, on see juba meteoriit- enamasti kivi- või ka 
rauatükk. Millest jutt ?

44) Vanasti oli nii mitmelgi pool Eestis kombeks, et 
peigmees kinkis kihlade puhul pruudile just sellise, piltidel 
näha oleva eseme. Mille?  

45) 1990 aastal asutati Tartu Ülikooli ja Eesti Matemaatika Seltsi poolt pildil näha 
oleva professori nimeline mälestusmedal. Seda  antakse silmapaistvate teenete eest 
õpetaja- või õppejõutöös; õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika 
jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osutamise eest matemaatika õpetamise 
täiustamisele eesti koolides. On seotud Räpinaga, sest 1900–1902 õppis Räpina vene 
õigeusu kirikukoolis ning astus seejärel Tartu reaalkooli. Tema eriliseks huviobjektiks 
ülikoolis oli matemaatikaõpetajate koolitamine. Eriti viljakas oli tema tegevus II 
maailmasõja eelsetel aastakümnetel. Alates 1924. aastast  ja hiljem aastatel 1937–
1940 oli ta Eesti matemaatika õpetamise komisjoni esimees. Kes ?



46) Eesti mängufilmis „Georgica“ tõlgib saarel vanas lennukiangaaris elav peategelane Jakub Vergiliuse 
„Georgicat“ ladina keelest ühte keelde, et see raamat siis ükskord seda keelt kõneleva rahva juurde toimetada. 
Mis keelde Jakub „Georgicat“ tõlgib ?

47) Kord kui Andrus Kivirähk veel emaga koos elas, sattunud külla sõber Jüri Pino. Istuvad siis Andruse toas, 
Kivirähki ema räägib teispool ust poeg Juhaniga telefonitsi. 

Pinot hirmsasti piinab: “Ma olen su ema häält kuskil kuulnud enne.”  
Kivirähk: “Muidugi oled, sa oled ju mu emaga rääkinud.”  
Pino: “Ei! Tähendab, jah! Aga veel kuskil.”  
Kivirähk praeb Pinot oma pool tunnikest, enne kui ütleb: “Mu ema mängis .....!”  
Kellele siis Kivirähki ema Ingrid Kivirähk oma hääle andis? (Seda tegelast mängis ta 28 aastat, seega on  
peategelaste tegemistele kaasa elades üles kasvanud mitu põlvkonda Eesti lapsi.) 

48) Keda on kujutanud sellel maalil Giuseppe 
Angeli tulevankriga taeva minemas ?     

49) Pildil olev mark kujutab Lacplesisest tuttavat nõida, 
Aizkrauklise tütart. Kuidas on tema nimi, mis meile tuttav ka 
tehnika-maailmast ? 

50)  
      1839: "Oberto, krahv di Bonifacio" ("Oberto, Conte di San Bonifacio") 
      1840: "Kuningas üheks tunniks" ("Un giorno di regno")  
      1842:   ?
      1843: "Lombardlased Esimeses Ristisõjas" ("I lombardi alla prima crociata") 

See on nimekiri ühe tuntud helilooja neljast esimesest ooperist. Küsimärgi asemel palume teil kirjutada puuduva 
ooperi nime ?  (Kes teab ainult heliloojat , saab 1p.)



51) Pildil on näha veisefilee (roietealuse pikliku lihase) peenemast otsast 
ristikiudu lõigatud lõike, mis praetakse pannil või grillitakse, jättes selle 
enamasti seest pooltooreks. (Kuigi mõnel pool maailmas kutsutakse samuti 
misiganes sisefileest lõigatud osa, siis traditsiooniliselt kannab seda 
nimetust vaid filee peenemast otsast lõigatud tükk.) Ülejäänud sisefilee 
lõigud on tournedos (filee keskmine väiksem osa), chateaubriand (filee 
keskmine suurem osa) ja biftek (filee suuremast osast lõigatud tükk). Selle 
lihalõigu kohta käib samuti üks konkreetne kokandusalane termin. Mis 

termin? 

52) Kõik me teame odavlennufirmade kroonimata kuningat ja Iirima suurimat Ryanairi, 
kuid nimetage Iirimaa rahvuslik lennukompanii, mille peakorter asub Dublini 
lennujaamas ! 

53) Koorijuhil ja heliloojal Gustav Ernesaksal oli meistersportlasest poeg Ott (1938-2009), kes kuulus omal alal 
Eesti koondisse aastatel 1963-69.(Tulnud lisaks oma põhialale korra ka Eesti meistriks purjetamises) Olles Eesti 
NSV teeneline treener aastast 1972, tegutses kohtuniku ja ühiskondliku aktivistina, kuuludes hulga aega selle 
küsitava spordiala liidu juhtkonda. Mis spordiala üks eestvedajatest ja treeneritest oli Ott Ernesaks ? 

54) Näete piltidel ühe kuningriigi ametlikke lippe 1966-st aastast kuni praeguse kasutuses olevani. Kõigil lippudel 
on kujutatud ühte riigile iseloomulikku traditsioonilist mütsi. Mis riigiga on tegu ?

55) Kuulete kunagist väga populaarset laulu „Mälestus“, mida esitas teatavasti Heli Lääts . Kui lauldava osa 
sõnad on pärit Heldur Karmo sulest, siis Mikk Mikiveri poolt esitatud luuletuse autor on aga keegi muu. 
Küsimegi, kelle luuletus kõlab laulus ?



56) Möödunud aasta lõpus leiutas  Juku-Kalle Raid riigikogu tarbeks mugava ajaühiku, mis ütleb ära mitu 
küsimust koos vastusega mahuks istungi kestvuse sisse.   Ühe ühiku taustaks tuleb öelda, et riigikogus on 
infotunnis küsimuse esitamiseks aega üks minut ja vastamiseks kaks minutit, see aeg kasutatakse sageli ära, 
seega on üks ühik ca 3 minutit. Nii on riigikogutunnis 20 ühikut, millele Juku-Kalle andis nime ühe eesti 
poliitikategelase järgi.  Kuidas ta nimetas selle ühiku ?

57) Originaalina on seda disainiklassikasse kuuluvat sisustuselementi juba üle 40 aasta tootnud  Itaalia suurim 
mööblitootja Zanotta.  See innovatiivne disain avastati kogemata, kui kotitäis graanuleid jäeti laoruumi. Seni 
tõestamata, väidavad Gatti, Teodora ja Paolini, et on nemad on selle  leiutajad kuna nemad leidsid need 
graanulid, mis olid laoruumi jäänud. Kõige esimene masstoodetud toode  oli tuntud kui „Sacco“, see oli kokku 
õmmeldud kuuest koonusekujulisest siilust, materjalina kasutati läikivat plastmaterjali või kunstnahka.  Kui 
algas masstootmine, sai see väga populaarseks peaaegu üleöö ja see  oli „pean saama“ toode igasse stiilsesse 
kodusse. Mis toode ?

58) Kes on pildil ?

59) Küsime pildil nähtava vanaegiptuse õiguse, tõe ja 
maailma harmoonia jumala nime?  

60) Tahame teada kuuldava muusikalise kollektiivi nime ? (Viimasel ajal on bändi laulja soolokarjäär 
saanud hoo sisse raadiotes paljumängitud hitiga „Heavy“.) 



1 a) Kreeka (Küpros), b) Rumeenia , c) Iiri  OK 
2 Mali Vabariik KN 
3 Bonn  / Nordrhein-Westfaleni liidumaa lõunaosas, Saksamaa pealinn 1949-90 OK 
4 Devon (ingl.k. Devon Island) Kanadale kuuluv asustamata saar Põhja-Jäämeres Kanada Arktika 

saarestikus / Devoni krahvkonna keskus Exeter 
OK 

5 Juuda kõrb / heebrea k. Midbar Yehuda OK 
6 August Kerem (1889-1942) OK 
7 talent / 1 talent = 60miini = 6000drahmi OK 
8 Arado / Arado Ar 234 Blitz / Arado Handelsgesellschaft Warnemünde OK 
9 Hru!t!ovid KN 

10 Hid"ra OK 
11 suitsupääsuke / Hirundo rustica MK 
12 Johannes Piiper  / 1882-1973 MK
13 Jaapani bobtail / ingl.k. Japanese Bobtail MK 
14 meskaliin / pildil peyotl, Peyote, Uimakaktus (Lophophora williamsii) OK 
15 harilik külmaseen  / mesi-külmaseen (Armillaria mellea) OK
16 Tommie Smith ja John Carlos / Mexico 68, 200m jooks esikolmik  terrorist- Carlos (!aakal) OK
17 Terville Florange / Prantsusmaa / Terville Florange Olympique Club / TFOC OK 
18 henka OK 
19 Tennessee / Memphis Grizzlies- NBA , Nashville Predators- NHL , Tennessee Titans- NFL OK 
20 Mart Ojavee / Champion System Pro Cycling Team / Jaan Kirsipuu klubikaaslane OK 
21 Helju Pets KN 
22 Artis OK 
23 Heino Raudsik MM
24 Osvald Timmas / 90. sünnipäeva tähistati 2003. aastal näitustega Eesti Rahvusraamatukogus ja mujal MM
25 Ants Lauter MM
26 slackline OK
27 Morris MK 
28 Hatsune Miku  MK 
29 Guinnessi õlu MK 
30 Mis on d"äss ? (Define jazz) OK 
31 Johannes Võerahansu / 1902-1980 OK 
32 Art Deco MK 
33 Diego Rodríguez de Silva y Velázquez / 6. juuni 1599 — 6. august 1660 OK 
34 Georg Bogatkin ja Airike Taniloo-Bogatkin OK 
35 varastas Mona Lisa / hoidis seda enda valduses üle 2 aasta OK 
36 „Raisakotkas“ RZ 
37 Cyrus Vance / 1917-2002 /J.Carteri aegne USA riigisekretär  OK 
38 Iirimaa / peaminister Enda Kenny ja president Michael D. Higgins OK 
39 NATO küberkaitsekeskus / Tallinnas Filtri teel / NATO Cooperative Cyber Defence Centre of 

Excellence
OK 

40 Ioannis Kapodistrias, Kreeka / John Capodistria / !"#$$ %#&"'()*+(, 1776-1831 ( välisminister 1816-
1822) 

KN 

41 Hollandi OK 
42 Rahutute jalgade sündroom / ingl.k. RLS ehk Restless legs syndrome ehk Willis Ekbomi sündroom MK 

43 meteoroid KN 
44 koonlalaud / vokiga ketramisel kasutatav koonlahoidja OK 
45 Gerhard Rägo MM
46 Suahiili OK 
47 Tipp / nukulavastuses “Tipp ja Täpp” / Eesti Televisiooni ekraanil esmakordselt 1965. aastal. MK 
48 Eelija / Elias / Elijah /Eliyahu OK 
49 Spidola (ka Spidala)  /  seda nime kandsid VEF-i raadiod; teine mark raadioid VEF KN 
50 Nabucco (Giuseppe Fortunino Francesco Verdi) OK 
51 filet mignon OK 
52 Aer Lingus OK 
53 allveesport OK



54 Lesotho Kuningriik (lippudel on sothode rahvuslik müts) OK
55 Rabindranath Tagore  / (luulekogust "Aednik") - tõlkinud Uku Masing OK
56 Toobal MK 
57 kott-tool MK 
58 Robson Green  / Inglise näitleja ja ekstreemkalapüüdja MK 
59 Maat OK 
60 The Rasmus - In The Shadows / solist Lauri Ylonen  OK 
  

Küsimused koostasid : Omar Kaljuvee (OK) , Koit Nook (KN) , Mait Meensalu (MM) , Riho Zupsmann (RZ), Mari 
Kala (MK) 


