
1. Kasvab Eestis pärismaisena,  kuid on siin üsna haruldane ning sellepärast avastati ta 
botaanikute poolt alles 20. sajandil. Peamised kasvupaigad on Koiva jõe äärsetel 
puisniitudel. Puu on külmakindel, kiire kasvuga ja talub kärpimist. Puit on väga kõva, sellest 
on valmistatud värtnaid, kedervarsi, õmblusnõelu. Hinnatud söejoonistamises, sest puidu 
süsi on õrn ja mure. Kasvatatakse dekoratiivsete viljade tõttu sageli ilupõõsana. Punakad 
viljad on mürgised. Sügisel muutuvad punaseks ka lehed. Mis puu? 

 
2. Sündinud 1893 Viljandimaal. Õppinud arstiks Tartu ja Tomski ülikoolis. Oli 1924 eesti 

eugeenikaseltsi „Tõutervis“ üks asutajaid. Avaldas palju raamatuid, kõmuliseks kujunes 
raamat „Polügaamiline abielu“, milles halvustas teravalt vanatüdrukuks jäänuid. 1944 
lahkus Eestist, suri 1952 Argentinas. Kuulunud omal ajal ka Riigikokku. Tuntud poliitik oli 
ka tema vend. Kes? 

 
3. Küsitav on helilooja, pianist ning dirigent. Ta on sündinud Berliinis. Alates 1950-te 

keskpaigast kuni tänaseni on ta esinenud nii jazz- kui klassikalise pianistina. Dirigendina on 
ta olnud ka Londoni ja Pittsburghi sümfooniaorkestrite peadirigent. Ta on olnud viis korda 
abielus, viimane abikaasa oli viiuldaja Anne-Sophie Mutter. Heliloojana on ta kirjutanud 
palju filmimuusikat, kuid ka instrumentaalmuusikat ning kaks ooperit. Ta on nomineeritud 
13 korda Oscarile parima filmimuusika eest ning on selle võitnud neli korda – filmide 
„Gigi” (1958), „Porgy ja Bess” (1959), „Irma la Douce” (1963) ja „Minu veetlev leedi” 
(1964) eest. Tema kontol on ka 11 Grammyt, neist viimase sai ta elutöö eest aastal 2010. 
Kes?  

 
4. Küsitavat disainiauhinda antakse välja aastast 1955 ning seda annab välja Nordhein 

Westfaleni Disainikeskus. Auhinnal on kolm kategooriat – tootedisain, firmadisain ja 
disainiidee (design concept). Tegemist on prestii!se ja laialdase konkursiga - sel aastal 
kogunes üle 4500 osavõtja. Ka eestlased on korduvalt selle maineka auhinna võitnud, 2007 
firmad Aquator ja Thulema, 2010 Julia ja Asko Künnap laste söögitooli eest, 2011 Kaidi 
Ploomipuu vaibadisaini eest. Mis auhind?  

5. Kes on pildil olev suusataja?  



6. Selles lahingus hukkus hulk nimekaid Toompea aadlikke ja linnakodanikke, nende seas ka 
kümme Mustpeade vennaskonna liiget. Lahing jäädvustati  tänini säilinud õlimaalil, mis 
valmis 1561 ja selle arvatav autor on Lambert Glandorp. „Mustpeade epitaafi“ nime all 
tuntud maalil ongi kujutatud ja nimeliselt ära toodud need kümme vennaskonna liiget, kes 
lahingus vaenlase käe läbi langesid. Lahing peeti 11. septembril 1560 Tallinna lähedal 
venelaste ja linna kaitsjate vahel. Nime on lahing saanud tolleaegse piirkonna järgi 
Tallinnas. Mis lahing? 

 
7. Seda 1945 sündinud Iiri kirjanikku on nimetatud üheks mõjukamaks tänapäeva ingliskeelse 

kirjanduse autoriks ning üha sagedamini leiab tema nime Nobeli kirjanduspreemia 
jagamiseelsete spekulatsioonide seast. Esimesena avaldas ta lühijuttude kogumiku „Lankin” 
(1970). Praeguseks on ta avaldanud 16 romaani, lisaks veel pseudonüümi Benjamin Black 
all 5 teost. Kõige tuntum teos on „Meri” (2005), mis võitis ka Bookeri auhinna. Eesti keeles 
on temalt ilmunud veel „Newtoni kiri” ja „Puutumatu”. Kes?  

 
8. See on merepiirita riik Aafrikas. Riigi kõrgeim tipp on Tibesti mägismaal paiknev 3415 

meetri kõrgune Emi Koussi vulkaan. Suurim jõgi on Chari. Enne iseseisvumist 1960 kuulus 
Prantsusmaale. Riigi presidendiks on hetkel Idriss Deby. Riigi vapil on kujutatud 
lakklammast ja lõvi. Riigi lipp on identne ühe Euroopa riigi lipuga, mistõttu on isegi ÜRO-
sse kaebus esitatud. Olümpiamängudel on osaletud 10 korral, medalit võita ei ole seni 
õnnestunud. Mis riik? 

 
9. See näitleja ja lavastaja on sündinud 1979. Ta on õppinud reklaami ning lõpetanud EMTA 

lavastajana 2004. 2004-2008 oli ta Linnateatri lavastaja („T"apajev ja Pustota”, „Naeruta 
paik”), a-st 2008 Von Krahli teatri näitleja ja lavastaja. 2003 pälvis ta Voldemar Panso 
preemia. Tema värskeim lavastus on sel aastal esietendunud Mihkel Raua näidend 
„Järgmine voor”. Kes?  

 
10. Kuidas kutsutakse pildil olevaid kingi? Need jalanõud on ajalooliselt ümara ninaga ning üle 

jalalaba käiva rihmaga madalad nahkkingad, mida enamasti kandsid lapsed. Tänapäeval on 
võimalik leida ka kontsaga variante. Kingad on saanud nime Richard Outcaulti koomiksi 
„Buster Brown” (1902) tegelase järgi. Vastuseks ootame kahte levinud naisenime. 

 



11. Selle seene viljakehad on roosakas-hallikaskollased. Seened on maitselt mahedad, vesise 
piimmahlaga, vürtsilõhnalised. Kasvavad niisketes ning rabastunud okas- ja segametsades, 
ka soostunud männikutes ja rabaservades. Vanemates seeneraamatutes on ta märgitud 
söödavaks. Tänapäeval kantud mürgiste seente nimekirja, sest võib põhjustada seedehäireid. 
Mis seen? 

 
12. Küsitav maletaja on sündinud Minskis 1968. Esindab hetkel Iisraeli, olles riigi esinumber. 

Osalenud üheksal maleolümpial, mänginud seal kolme eri riigi lipu all. Maailma 
karikavõitja 2009. Tuli 2011 Kaasanis toimunud tiitlipretendentide turniiri võitjaks, saades 
õiguse mängida 2012 Anandi vastu maailmameistritiitlile. Kes?  

 
13. Linn Itaalias Lombardia maakonnas, samanimelise provintsi halduskeskus. Asetseb Alpide 

jalamil, millele vihjab ka linna nimi. Linn jaguneb kaheks osaks, mida ühendab ka 
köisraudtee. Linna olulisemateks vaatamisväärsusteks on Carrara Akadeemia galerii, Santa 
Maria Maggiore kirik ja kontodjeer Bartolomeo Collini kabel. Linnas on sündinud helilooja 
Gaetano Donizetti. Linnas asub hetkel Serie A-s mängiv jalgpalliklubi. Mis linn? 

 
14. Küsitav (1932-2007) sündis Austrias ning temas on nii saksa, t"ehhi kui ka mustlasverd. 

Lapsena oli ta väljapaistev akordionimängija, kuid pühendus 1960-test aastatest 
jazzpianistikarjäärile. Ta sai laiemalt tuntuks Miles Davise ansamblis, osaledes mitmete 
oluliste albumite salvestusel („Bitches Brew” 1969). 1970 moodustas ta ansambli Weather 
Report, mis ühendas meisterlikult maailmamuusika jazziga ning rajas teed fusionile. Ta on 
esinenud kolmel korral Tallinnas (Jazzkaar 1994 ja 1999 ning kontsert 2006). Kes?  

 
15. Kes on pildil olev filminäitleja? 

 



16. See ajalooline piirkond oli 11. sajandil iseseisev vürstiriik, 1253-1340 Kuldhordi 
vasallkuningriik. Pärast seda iseseisev kuningriik kuningas Lubarti valitsemisel, mis peagi 
vallutati Poola kuninga poolt. Esimese Poola jagamise käigus läks ala Austria Habsburgide 
valdusse. Alates 1772 oli Austria-Ungari kroonimaa, kus ametlikuks keeleks oli poola keel. I 
Maailmasõja ajal käisid Austria-Ungari ja Venemaa vahel ägedad lahingud piirkonna pärast. 
Pärast sõda sai taas Poola osaks. II Maailmasõja tormiliste sündmuste järgselt jaguneb 
piirkond tänapäeval mitme iseseisva riigi vahel. Mis ala? 

 
17. Ta oli Uus-Meremaa teatrilavastaja ja kriminaalromaanide autor. Kirjutanud 32 klassikalist 

detektiivromaani, kus mõrvu uurib Scotland Yardi politseiinspektor Roderick Alleyn. 1966 
omistati talle Briti Impeeriumi Komandöri Orden. Õppinud ka maalikunsti ja olnud näitleja. 
Teatrilavastajana hinnatud Shakespeare teoste lavaletoojana. Temalt on eesti keelde 
tõlgituna ilmunud raamatud „Mees lamas surnult“, „Siseneb mõrvar“, „Viinasurm“, 
„Constable`i maastik konstaablitega“, „Haudvaikus“. Sama perekonnanime kannab ka USA 
sprinter, Barcelona olümpiavõitja. Kes? 

 
18. Sündinud 1958 Novosibirski oblastis. Lõpetanud Otepää Keskkooli ja Tartu Ülikooli. On 

Tartu Ülikooli arheoloogiaprofessor ja sama kooli filosoofiateaduskonna dekaan. Eesti 
Teaduste Akadeemia liige detsembrist 2010. Sai 2011 Eesti Vabariigi teaduspreemia, 2008 
Lennart Meri teadustöö auhinna, 2001 Eesti Vabariigi Valgetähe teenetemärgi. Tema seniste 
uurimistööde peasuunaks on Eesti ja Baltimaade asustus- ja maastikuarheoloogia. Kes? 

 
19. See on kihiline Kreekas ja Türgis levinud maiustus, kuid seda tuntakse ka mujal Lähis-Idas. 

Tegemist on filotainast tehtud kihilise pähklikoogiga, mida on immutatud kas siirupi või 
meega. Mis maiustus?  

 
20. Pildil on II Maailmasõjaaegne soomusauto PA-2 Zelva, hüüdnimega „Kilpkonn“. See on 

toodetud firma poolt, mis asutati 1859. Firma tegutseb tänapäeval edukalt autotootjana. 
Millise autofirma sõidukit näete? 

 

 



21. Õde on 1984 Los Angelese olümpiavõitja, 1983 Pan Ameerika mängude võitja ning 1986 
Hea Tahte mängude võitja korvpallis. Aastast 2010 on ta nimetatud FIBA Hall of Fame 
liikmeks. Tema vend on veelgi kuulsam sama spordiala esindaja, olles nüüdseks „ketsid 
varna“ pannud. Ta on mänginud kogu oma karjääri vaid ühes NBA klubis, tulemata siiski 
NBA meistriks, valitud 5 korda All-Star mängule. Ta on tulnud nii maailmameistriks (1994), 
kui ka olümpiavõitjaks (1996). Mis on nende ühine perekonnanimi? 

 
22. Selle ETV-ski näidatud teleseriaali autorid on Dylan Moran ja Graham Linehan. Seda 

vändati kolm hooaega ning kokku 18 episoodi. Sarja tegevus toimub väikses Londoni 
raamatupoes, kus tegutsevad sarkastiline poeomanik Bernard (seda mängib Moran ise), tema 
veider assistent Manny ja neurootiline sõber Fran. Mis seriaal?  

 
23. Küsitav jõgi algab Fichtelgebirge mägedest Baieris ja voolab läbi Tüüringi nõo põhja. Jõgi 

on üle 400 km pikk. Suurimad linnad, millest jõgi läbi voolab on Jena ja Halle. Jõgi suubub 
Barby linnas Elbesse. Aastatel 1933-1942 jõge õgvendati ja kanaliseeriti. Samal ajal hakati 
rajama Leipzigini ulatuvat kanalit, mis aga 1942 jäi pooleli ning on tänini lõpetatamata. Jõgi 
on lüüside abil laevatatav 175 km pikkuselt kuni Naumburgini. Mis jõgi? 

 
24. See Antiik-Kreeka jumal oli Dionysose ja Aphrodite poeg. Ta oli viljakusjumal, 

kariloomade, viljapuude, aedade ja mehelikkuse kaitsja. Teda kujutatakse alati groteskselt 
suure erekteerunud peenisega, mistõttu on tema järgi nimetatud ka vastav meditsiiniline 
seisund. Mis jumal?  

 
25. Ta on ainus vees elav kukkurloom (Chironectes minimus), keda nimetatakse vahel ka 

japokiks. Ta on 26-40 cm pikk ning elab Kesk- ja Lõuna-Ameerikas. Tal on peen, tihe, 
märgumatu karv, tagajalgadel pikad ujulestadega varbad. Nii isas- kui emasloomal on 
kukkur, mille ava lihased vee all tihedasti sulgevad. Toitub kaladest, konnadest ja muudest 
veeloomadest. Eluviisilt ööloom. Mis loom?  

 



26. Kes on fotol olev poliitik? Pildil on ta oma esimese abikaasaga, kellega oli abielus 1916-
1919. 

 
 

27. Sündinud 1975 Pärnus. Lõpetas 1999 TÜ prantsuse filoloogina. Tõlkinud Foucault', Levi-
Straussi ja Houellebecqi teoseid eesti keelde. Kirjanikuna oli tema esikteos "Vana laul” 
(2006). Koos abikaasaga kirjutanud näidendi “Laste hotell”. 2010 sai raamatu “Eestluse 
elujõud: hüsteeriline traktaat” eest Siugja Sulepea auhinna ja Kultuurkapitali luulepreemia. 
Kes? 

 
28. Küsitavas maalitehnikas kantakse värv lõuendile väikeste täppidena, mis moodustavad 

kujutise. Tehnika tekkis impressionismi kõrvalharuna 1880-tel, seda viljelesid Georges 
Seurat ja Paul Signac. Selles tehnikas on maalinud ka Vincent van Gogh ja Camille Pissarro. 
Näete Seurat maali "Pühapäeva pärastlõuna Grande-Jatte'i saarel”, mis on maalitud 

küsitavas tehnikas. Milline maalitehnika? 
 

29. See on väga pika ajalooga Soome õlu, mida pruulitakse juba keskajast alates. Õlle 
tegemiseks kasutatakse nii odra, rukki, kaera- kui nisulinnaseid. Eriliseks teeb joogi see, et 
õlu filtreeritakse läbi kadakaokste, mis annab joogile spetsiifilise maitse. Sisuliselt on 
tegemist meie mõistes koduõllega, mille kangus jääb vahemikku 7-10%. Mis õlu?  

30. Kes on helilooja? 



31. See on Eestimaa suuremaid ürgorge, mille uhtusid liustike sulaveed viimase jääaja lõpul. 
Oru pikkus on 4,7 km, laius 60-600 meetrit, sügavus 70 m. Oru põhjas voolab Iskna oja 
(nimetatud ka Haani ojaks). Nõlvadel on enam kui sajandi vanuseid kuusikuid, haruldaselt 
jämedaid haabu ja soostunud lodu. Nõlvadesse lõikuvad vee poolt uuristatud uhtorud ehk 
tsorid (Suur tsori, Rebäsetsori, Juudijõõratus). Oru kirdenõlval asub muistne 
ohverdamiskoht Tammetsõõr. Mis org? 

 
32. See kurikuulus ameerika tööstuskeemik ja leiutaja sündis 1889. Tema juhtimisel töötati 

1920-30-tel General Motorsis välja bensiinilisandina kasutatav tetraetüülplii ja freoonid. 
Nende ühendite tohutust negatiivsest mõjust looduskeskkonnale hakati aru saama alles 
aastakümneid pärast tema surma. Teda on nimetanud koguni kõige negatiivsemat 
keskkonnamõju avaldanud inimeseks, kes kunagi elanud. 1941 jäi lastehalvatuse tõttu 
liikumisvõimetuks. Andeka leiutajana konstrueeris ta liikumiseks riistapuu, kuid 1944 
takerdus õnnetult sellesse ja lämbus. Kes? 

 
33. Kes on Hollandi rahvusmeeskonna 2 kõigi aegade suurimat väravalööjat? Tänaseks on 

mehed oma jalgpallurikarjääri lõpetanud. Esimene neist sai kirja 40 tabamust, teine 37; 
seejuures osalesid mõlemad 79 mängus ja said ka pikki aastaid koos platsil viibida. 

 
34. Tema 1912 avaldatud esiknäidendi „Talulapsed“ keelas ära tsensuur pärast ühekordset 

ettekandmist Tallinnas Estonia teatris. See kujutas endast noore radikaalse naise ja vanema 
riigimehe suhet. Näidendit peeti ühtlasi tema poliitiliseks ja isiklikuks arveklaarimiseks 
riigimehe prototüübiks olnud Jaan Tõnissoniga. Kes oli näidendi autor? 

 
35. Mis riigi lippu näete? 

 

 
 



36. II Maailmasõja eel töötas ta sulasena Pärnumaal Soontagana valla taludes. Oli Kaitseliidu 
liige ja osales metsavennana 1941 võitluses Nõukogude vägede vastu Pärnu- ja Läänemaal. 
Saksa okupatsiooni ajal kuulus Omakaitsesse. Aastatel 1942-44 võitles vabatahtliku 
rindesõdurina Saksamaa poolel. Langes 1944 sügisel Saaremaal Vene vägede kätte vangi, 
kuid põgenes. Koondas vabaduses enda ümber ühe kardetuma metsavendade salga. 1949 
langes reetmise läbi okupatsioonivägede kätte vangi ja hukati sõjatribunali otsusega 13. 
märtsil 1951. 2011 avati Pärnumaal Koonga vallas Mihkli kiriku juures talle pühendatud 
mälestuskivi. Kes? 

 
37. Sony PRS-T1, Nook, Kobo, Nobile PER3172, Odys Scala. Nimekiri ei ole kaugeltki lõplik 

ning sealt on puudu tuntuim. Soovime teada, millega tegemist ning lisage kõige tuntum?  
 

38. Küsitav põõsas (Lycium barbarum) kuulub maavitsaliste sugukonda. Ta on pärit Tiibetist ja 
Hiina mägistelt aladelt, kuid on levinud kõikjal maailmas. Suurbritannias kasvatatakse seda 
sageli hekitaimena. Ta kasvab 1-3 m kõrguseks, õitseb juulist-septembrini ning viljad 
valmivad augustist oktoobrini. Põõsa viljaks on 1-2 cm suurune punane mari, millele on 
omistatud supertoidu maine. Marju turustatakse goji-marjade nime all. Paljud kuulsused 
kiidavad nende marjade toimet. Mis põõsas?  

 
39. Käesoleva aasta juunis külastab Eestit ansambel, mida on tituleeritud tänapäeva parimaks 

metal-ansambliks. Bänd loodi 2000 Atlantas, selle liikmed on Troy Sanders, Brent Hinds, 
Bill Kelliher ja Brann Taylor. Neil on ilmunud 5 plaati, viimasest (“The Hunter”, 2011) 
lähtuva tuuri raames külastataksegi Eestit. Mis ansambel? Eelajalooliste loomade tundmisest 
on vastamisel abi. 

 
40. Küsitav saksa maalikunstnik ja skulptor sündis Baierimaal 1863. Tuntud sümbolistlike, 

müstikasse kalduvate allegooriliste teoste loojana. Maalis ka akte ja portreid. Nekroloogides 
nimetati teda ka Müncheni kunstielu kõrgaja viimaseks printsiks. Kes? Allpool trükituna 
autoportree, näete lisaks ka mõnda tema maali. 

 



41. See prantsuse kirjanik, Nobeli preemia laureaat on sündinud 1913 Madagaskaril. Esimese 
Maailmasõja eel kolis pere Prantsusmaale. Kirjaniku isa langes sõjas, ema suri vähki, kui 
poiss oli 11-aastane. Saadud pärandus vabastas ta kogu eluks leivateenimise kohustusest. 
1936 osales ta Hispaania kodusõjas. II Maailmasõja rinnetel võideldes langes sõjavangi, 
kuid põgenes. Tema Pariisi korteris asus vastupanuliikumise kohtumispaik. Tema tuntuim 
teos „Flandria tee“ ongi inspireeritud kirjaniku kirevast eluteest. Kirjaniku teoseid on peetud 
kirjamärkide vähesuse tõttu raskesti loetavateks. Kes? 

 
42. Küsitav on Ungari elektripirnitootja, mis tegutseb aastast 1896. Aastast 1990 kuulub firma 

General Electricu korporatsiooni ning ajalooline firmanimi on kasutusel kaubamärgina. 
Firma omandas 1903 patendi volframi sisaldavate elektripirnide tootmises, 1934 patenteeriti 
krüptooni sisaldavad pirnid. Ka meie kaubandusest võib leida küsitava nimega elektripirne. 
Mis firma?  

 
43. Sündinud 1984 Jõgeval. Õppinud Laiuse Põhikoolis ja Jõgeva Gümnaasiumis. Lõpetanud 

2002 Audentese spordigümnaasiumi Otepää filiaali. Ühisstardiga sõidus U-23 vanuseklassi 
hõbemedalivõitja 2006. Saanud 2007 Vueltal üldarvestuses 24. koha. Osalenud kolmel 
korral grupisõidu maailmameistrivõistlustel, parim koht sealt 28. Kuulub hetkel 
profimeeskonna Endura Racing ridadesse. Kes? 

 
44. Filmi sündmused arenevad uhkes futuristlikus linnas, kus maa all elavaid rõhutud 

tehasetöölisi ässitab ülemuse vastu mässama õel robot, kelle välimus on petlikult sarnane 
vaga tütarlapsega. Film valmis 1927. Filmil oli tavatult suur eelarve, et ehitada 
suurejooneline realistlik võtteplats. Futuristlike efektide jaoks kasutati peegleid, mis aitasid 
elusuuruses näitlejaid asetada väikeste dekoratsioonide sisse. Filmi kujundus aimas üsna 
täpselt ette  New Yorgi siluetti 21. sajandil. Helilooja Giorgio Moroder täiendas 1984 filmi 
rokkmuusikaga. Mis film ja kes oli selle lavastaja? 

 
45. Mis on selle hoone nimi? 

 



46. Ta on üks tuntumaid kaasaegseid heliloojaid, serialismi rajajaid. Lisaks loomingule on tal 
selja taga ka hiilgav dirigendikarjäär, ta on nüüdismuusikakeskuse IRCAM rajaja ja selle 
kauaaegne (1976-1991) juht. Ta on ansambli InterContemporain asutaja. Tema kuulsaim 
teos on “Haamer ilma meistrita” (1957) häälele ja ansamblile, mida peetakse serialismi 
nurgakiviks. Tuntud on ka klaveriteosed “Struktuurid I-II” ning “Pli selon pli” sopranile ja 
orkestrile. Kes? 

 
47. Nad on tugeva kehaga sihvakad mardikad. Värvuselt hallid, pruunid või mustad, mõned 

liigid metalse läikega või eredavärvilised. Nime on nad saanud omapärase heli tõttu, mis 
tekib sellest, et eesrinna ja keskrinna vaheline ühendus võimaldab neil end vedrutaoliselt 
liigutada. Ohu korral teesklevad surnut. Vastsed on 20- 35 mm pikkused kollakad või 
pruunid tõugud, kaetud kõva kitiinkestaga, millest ka nende rahvapärane nimetus traatussid. 
Eestis esineb ligi 70 liiki, kellest paljud on arvestatavad põllu- ja metsakahjurid. Mis 
mardikas? 

48. See Makedoonias 1769 sündinud mees teenis albaanlastest koosnevas väes ja saadeti 
türklaste poolt võitlema Egiptusesse Napoleoni vastu. Pärast prantslaste lahkumist kuulutati 
oma vägede poolt Egiptuse asevalitsejaks. Julmade jõupingutuste käigus sõjaväe 
reformimiseks korraldas ta Kairos 1811 mamelukkide tapatalgud. Sõdis araabia 
vahhabiitidega, annekteeris suure osa Sudaanist. Toetas Osmaneid võitluses Kreeka vastu 
kuni Egiptuse laevastiku purustamiseni Navarino all. Hiljem pöördus Osmanite vastu ja lõi 
neid Väike-Aasias 1839, kuid Euroopa sekkumine ei võimaldanud tal sultanit kukutada. Suri 
1849. Kes? Sama nime all tunneme üht lähimineviku spordikuulsust.  

49. Loopealne ehk alvar on unikaalne maastikutüüp Euroopas. Küsitava loopealse kõrgeim koht 
oli üks suuremaid muinaseestlaste Rävala maakonna linnamägesid. Läheduses asuvad 
Hundikangrud on Eesti suurim kivikirstkalmete leiukoht. Piirkond kuulus keskajal 
tsisterlastest munkadele, kes rajasid siia Mukenkulle küla. Mis nime see Lahemaa 
rahvuspargi piiridesse kuuluv koht kannab? 

 
50. Näete pildil animaator Tofieldi oma kuulsaima tegelasega, kelle videosid vaadatakse 

Youtube’is miljoneid kordi (viimane osa „Fowl play” on kahe kuuga kogunud 3,5 miljonit 
vaatamiskorda). Koomiksid on ilmunud raamatutena, ka eesti keeles. Nimetage tegelane!  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



51. Tegemist on Eesti viimaste aastate ühe edukaima arhitektuuribürooga. Selle asutasid 
arhitektid Maarja Kask, Karli Luik ja Ralf Lõoke. Nad on projekteerinud näiteks 
Maaülikooli spordihoone (Tartu parim ehitis 2009), Põhuteatri (esimene preemia Maailma 
Arhitektuurifestivalilt 2011), Sõmeru vallamaja (2010 parimaid puitehitisi). Äratasid 
tähelepanu Veneetsia arhitektuuribiennaalil 2008 ruumiinstallatsiooniga „Gaasitoru“. 
Saanud Eesti Kultuurkapitali aastapreemia 2010. Mis nime see arhitektuuribüroo kannab? 

 
52. Sündinud 1884 Smolenskis. „Nõukogude Jules Verneks“ kutsutud mees ühendas oma 

teostes oskuslikult fantaasia, huumori ja poliitilise ideloogia. Eesti keelde tõlgituna ilmus 
1960 populaarses sarjas „Seiklusjutte maalt ja merelt“ tema raamat „Amfiibinimene. 
Maailmavalitseja“. Orpheuse Raamatukogu andis tänavu välja tema teose „Professor 
Dowelli pea“. Kirjaniku elusaatus oli raske, pikki aastaid veetis ta luutuberkuloosi tõttu 
halvatuna voodis. 1942 suri aga Leningradi blokaadi ajal nälga. Kes? 

 
53. See eesti rahvakalendri tähtpäev on nime saanud apostli järgi, kes nüliti elusalt praeguse 

Armeenia riigi aladel. Ta on raamatuköitjate, parkalite, kingseppade ja lihunike kaitsepühak. 
Eestis asub talle pühendatud kirik Palamusel. Rahvakalendris jäi sellest päevast põllumehe 
tööpäev lühemaks ja polnud enam tarvis keskhommikust söögiaega. Lõppes 
humalakorjamine, algas meevõtmine. Paljudes kohtades tapeti kitsi, sest sellest päevast 
edasi pidid need haisema hakkama. Sellel päeval külvati taevast seeni, nii et algas 
seenekorjamisaeg. Päeva on kutsutud ka rukkiema päevaks. Milline eesti rahvakalendri 
tähtpäev? 

 
54. See autobiograafiline film on üks Ingmar Bergmani loomingu tippsaavutusi. Ta on ise selle 

filmi stsenarist ning selles mängivad paljud tema lemmiknäitlejad – Erland Josephson, 
Harriet Anderson ja Gunnar Björnstrand. Film on üle kolme tunni pikk ning suhteliselt 
rusuv. Film võitis 1984 neli Oscarit, sh parima võõrkeelse filmi oma. Mis film?  

 
55. Mis sõna ühendab järgmisi asju: 

* pildil nähtav autofirma logo (küsitav sõna on mustalt ringilt eemaldatud), firma tegeleb 
BMW-de tuunimisega 
* Sloveenia päritolu 1947 loodud talispordivarustust tootev firma 
* 1883 loodud #veitsi luksuskellade tootja?  

 



56. Ta on Eestis pesitsev harakasuurune lind. Põhilisteks elupaikadeks on vee lähedal asuvad 
klibu- ja liivarannad või kariloomade poolt kõvaks tallatud rannaäärsed alad. Tal on mustade 
sulgedega kaetud pea, kael ja keha alaosa on valged. Iseloomulik on pikk kinaveripunane 
nokk. Jalad on roosakad. Ta on Fääri saarte rahvuslind ja raamatu „101 eesti lindu“ 
kaanestaar. Mis lind? 

 
57. Kergejõustiku maailmameistrivõistlustel Daegus 2011 tuli see 19-aastane noormees 

üllatuslikult 400 m jooksus isikliku rekordiga maailmameistriks. Varem oli ta suutnud tulla 
juba ka kahekordseks maailmameistriks juunioride seas samal alal. Jooksja kodumaale oli 
see üldse esimeseks kuldmedaliks kergejõustiku maailmameistrivõistlustelt. Tõsi, 
sisekergejõustikus on tema kaasmaalane Alleyne Francique juba tulnud kahekordseks 
maailmameistriks 400 m jooksus. Mis on noormehe nimi ja mis riiki ta esindab? 

 
58. See teadlane sündis 1862 Landskronas. Ta õppis Uppsalas, Viinis ja Stokholmis. 1894-1927 

töötas ta Uppsala ülikoolis oftamoloogia professorina. Ta uuris, kuidas kasutada 
matemaatilisi meetodeid silma refraktsiooni uurimisel ning sai oma teadustöö eest 1911 ka 
Nobeli preemia. Ta oli tuntud relatiivsusteooria vastane, 1905 kuulus ta Nobeli preemia 
komiteesse ning tema vastuseisu tõttu jäi Albert Einsteinile auhind andmata. Kes? 

 
59. Küsitav näitlejatar on sündinud New Jerseys 1978. Tema ema on dominikaanlanna ja isa 

puertoriikolane. Näitlejatari tuntuim roll on James Cameroni filmis „Avatar“ kehastatud 
Neytiri- Navi printsessi osa. Sinise ebamaise olendi mängimine tõi mitmeid filmiauhindu. 
Viimastel aastatel on ta mänginud mitmetes menufilmides - „Colombiana“, „Losers“, 
„Takers“. Kes? 

 

 
 60. Mis ansambel? 
 


