
1. Küsitav nümf oli titaan Atlase tütar ja elas müütilisel Ogygia saarel. Ta hoidis seal mitmeid 
aastaid vangistuses merehädalist Odysseust, lootes teda meheks võtta ja surematuks muuta. 
Zeusi käsul pidi ta hiljem koju igatseva mehe vabastama. Prantsuse teadlane Cousteau 
nimetas küsitava järgi oma uurimislaeva, nümfi järgi on nime saanud ka teatud riietusese. 
Müüdi ainest on kasutanud Telemann oma ooperis ja Böcklin maalil. Kes? 

 
2. Aleviku tekke põhjustasid valitsevad põllumajandusolud. Püüdes säilitada odavat tööjõudu 

hakati samanimelise kõrtsi ümbrusse rentima ehituskrunte. Mõne aastaga tekkis siia 
maakehvikute asula. 1925 kavandati tänavastik, 1927 jõustusid aleviõigused. Alevikus 
paikneb eesti vanimaid rahvaraamatukogusid, asutatud juba 1860. Siit on pärit graafik 
Lembit Lõhmus, näitleja Madis Milling, nukufilmilavastaja Heino Pars ja muusik Raivo 
Tafenau. Mis alevik?  

 
3. Selle korvõieliste sugukonda kuuluva taime kodumaa on Peruu, kuid praeguseks on ta 

levinud üle maailma. Euroopasse toodi ta 18. sajandi lõpul, kus ta Pariisi botaanikaaiast 
loodusesse pääses. Levis ida poole 19. sajandi algul koos Napoleoni armee liikumisega. 
Sellest tulenevalt kutsutakse taime ka prantsuse kapsaks või prantsuse sõduriks. Tegemist on 
üheaastase sooja- ja valguslembese umbrohuga, mis on eriliselt rohke seemnete 
produktsioonivõimega. Inglismaal kutsutaksegi taime kiir-umbrohuks. Meil kasvab enamasti 
Lõuna- ja Kesk-Eestis. Eristatakse kahte liiki- paljas ja karvane. Kiiresti leviva ja kõrge 
konkurentsivõimelise umbrohuna tekitab põllumeestele palju tüli. Mis taim? 

 
4. Küsitav firma loodi 1946 Alba linnas Itaalias. Kümme aastat hiljem jõuti väljapoole Itaalia 

piire. Tänaseks on firma äriimpeerium laienenud  üle maailma ja asutajaperekond ise kuulub 
Itaalia kõige rikkaimate hulka. Firma tuntuimate kaubamärkide hulka kuuluvad kompvekid 
Raffaello ja Tic Tac, šokolaadimunad Kinder Surprise, pähklikreem Nutella. Mis firma? 

 
5. Küsitav on inglise laulja, helilooja, näitleja ja tantsija. Esimene tuntus talle tuli menuka 

popgrupi Girls Aloud liikmena. Hiljem alustas edukat soolokarjääri. Tema esimene 
soolosingel „Fight for This Love“ tõusis kohe inglise muusikaedetabelite tippu. Sama 
edukas oli ka lauljanna esimene sooloalbum „3 Words“. Ajakiri FHM valis ta 2010 maailma 
kõige seksikamaks naiseks. Kes? 



6. Küsitav lahing peeti 2. augustil 1560 Õhne jõe ääres Liivi ordu ja Moskva tsaaririigi vägede 
vahel. Orduratsanikud ründasid endast arvuliselt tunduvalt suuremat vene sõjaväge ja 
purustati täielikult. See oli raske löök Liivi ordule, sest siin langes palju kõrgemaid 
väepealikuid. Siitpeale ei suutnud orduvägi enam välivõitlusi pidada ja kaitses end veel 
ainult linnustes. Mis lahing? 

 
7. Sündinud 1949 Walesis. Pärast filosoofiaõpinguid ja ajakirjanikutööd hakkas kirjutama 

romaane. Kuulsuse tõi talle romaan „Nõelasilm“, mida müüdi üle 12 miljoni eksemplari. 
Ajaloolise põnevusromaani „Taevasambad“ alusel valminud draamasarja on näidatud ka 
ETV-s. Eesti keeles on ilmunud temalt veel romaanid „Koodi võti on Rebeccas“ ja 
„Vapsiku lend“. Ta kuulub maailma viimaste aastate enim teeninud kirjanike hulka. Kes? 

 
8. Millise eesti filmi üheks tegelaseks on Rein Oja mängitav Rommi, kes elab Kuke talus? 

Küsitava filmi peategelane on pealinna üks vägevaid – Toomas Jaansoo nimeline mees, kes 
vurab ringi Volvo-maasturiga, numbrimärgiks edev “Nokia 1”. Mees, kes otsustab ühel 
hetkel kõigest sellest loobuda ja pageda kaugele metsa. 

 
9. See eesti füüsik elas aastatel 1870-1942. Töötas 1896-1920 Peterburi Mereväeakadeemias ja 

Vene Teaduste Akadeemias, oli 1911-20 ka Pulkovo seismoloogiajaama juht. 1920-40 oli 
Tartu ülikooli füüsikaprofessor. Asutas 1931 seismoloogiajaama ka Tartusse, mis töötas II 
Maailmasõja alguseni. Küsitava eesti keele oskus oli jäänud kodumurde (mulgi, Uue-
Kariste) tasemele, seetõttu jättis ta üliõpilastele kohtlase mulje. Lämmastik kõlas tema suus 
lämästik, tangensit lühendas ta mittte tan, vaid tang, mida hääldas tanjens. 1973. aastast on 
TÜ peahoone füüsikaauditoorium küsitava nimeline. Kes? 

 
10. Kes on pildil olev olümpiavõitja 10-võistluses? Kõrvalpildil tema teletähtedest tütred 

Kendall ja Kylie. Tema võõrastütreks on aga meediastaar Kim Kardashian. 



11. Küsitav saareriik on vulkaanilise tekkega. Maaliliselt kaunis on läänerannikul Soufriere´i 
linna lähedal paiknev UNESCO maailmapärandi hulka kuuluv Pitoni piirkond. Kaht saare 
sümboliks olevat vulkaanilist mäetippu (Gros Piton ja Petit Piton) on stiliseeritult kujutatud 
ka riigi lipul. Vapikilpi toetavad aga rahvuslinnud amatsoonpapagoid. Riik on Nobeli 
preemia laureaatide suhtarvu poolest maailmas esikohal. Majandus põhineb turismil ja 
banaanikasvatusel. Mis riik? 

 
12. Käsimüügis olevaid valuvaigisteid ostetakse maailmas igal aastal ligi kolme miljardi dollari 

eest. Viiendiku sellest moodustab 1961 Suurbritannias patenteeritud ravim. 1969 tuli see 
turule algselt retseptiravimina, 1983 ka vabamüügile. Lisaks omanimelisele ravimile on ta 
toimeaineks veel paljudes ravimites – Nypren, Burana, Nurofen. Pikaajalisel tarbimisel 
suurendab infarktiohtu. Mis ravim? 

13. See muusik ja helilooja on sündinud 1940. Ta on elektroonilise diskomuusika üks pioneere. 
Võitnud Oscari parima originaallaulu eest paladega „What A Feeling“ filmis „Flashdance“ 
ja „Take My Breath Away“ filmis „Tippkutt“. Kirjutanud olümpialaulud „Reach Out“ 
(1984) ja „Hand in Hand“ (1988). Kes? 

 
14. Küsitav Nobeli kirjanduspreemia laureaat sündis Kölnis 1917. Sõdis II Maailmasõjas 

Wehrmachti ridades idarindel. Sõjas saadud kogemused olid keskse tähtsusega tema varases 
loomingus. Hiljem keskendus ta sõjajärgse Saksamaa elu kujutamisele. Kirjaniku kõige 
populaarsemaks teoseks peetakse romaani „Klouni silmaga“ (e.k.1968), milles hästimakstud 
meelelahutajast saab alkoholismi tõttu vaene tänavamuusik. Filmina on kuulsaks saanud 
„Katharina Blumi rüvetatud au“. Eesti keeles on ilmunud ka tema kõige keerukamaks peetav 
romaan „Piljard  kell pool kümme“. Kes? 

 
15. Küsitava kunstniku lapsepõlv möödus Valgamaal  Kaagjärve kandis. 1914-1918 õppis ta 

Pensa kunstikoolis. Osales Vabadussõjas, hiljem töötas  kunstiõpetajana. Tuntuse tõi talle 
1905. a. revolutsiooni ohvrite monument (1931, graniit). Loonud Vabadussõja 
mälestusmärke (Antslas, Koerus). Skulptori tuntuimate teoste hulka võiks lugeda veel 
„Kepimurdja“ kuju Haapsalus, Tallinnas asuvat purskkaevu „Naine vaagnaga“ ning 
hauamonumente Theodor Altermannile, Karl Jungholzile ja Konstantin Türnpule. Kes? 



16. Lätis loodi 1933 paremäärmuslik organisatsioon, mille liikmed kandsid vormiriietusena 
halle särke ja musti barette. Tervitades tõstsid nad parema käe hüüdega "Elagu võitlus!" 
(Cinai sveiks!). Rahvuslik, juudi- ja saksavastane liikumine ülistas Läti minevikku loosungi 
all "Lätimaa lätlastele!". Kohati kasvas see isegi nõudmiseks oma läti religiooni järele, 
kummardati ka ebamäärast maaeluromantikat ja juhiprintsiipi. Nende üks juhte oli Gustavs 
Celmins, kes kohtu alla anti ja Lätist välja saadeti. President Ulmanis kasutas nendepoolset 
ohtu ettekäändena riigipöördeks. Pärast seda liikumine marginaliseerus. Tegutseti ka II 
Maailmasõja ajal, kuid keelustati sakslaste poolt. Selle organisatsiooni liikmed on 
tegutsenud ka taasiseisvunud Lätis, 1997 üritasid nad lasta õhku Riias asuvat 
Punaarmeelaste mälestusmärki. Mis nime see organisatsioon kannab? 

 
17. See USA endine korvpallitäht on sündinud 1962 Kingstonis Jamaikal. Veetnud oma 

säravamad NBA karjääriaastad klubis New York Knicks, tema mängijanumber 33 on 
kinnitatud ainult talle. Valitud 1986 NBA parimaks uustulnukaks ja 11 korral NBA All-Star 
meeskonda. Tulnud 2 korral ka (1984, 1992) olümpiavõitjaks. Kes? Praktiliselt sama 
perekonnanimega tennisist on võitnud Eesti tennisemeistrivõistlustelt 3 kulda üksik- ja 8 
kulda paarismängus. 

 
18. Seda filmi peetakse lavastaja kõige kurikuulsamaks, mis esilinastuse ajal valmistas tõelise 

sensatsiooni. Kolmetunnine laiekraanfilm jälgib seitsme öö ja päeva vältel äravaevatud 
kõmukolumnisti eneseotsinguid mööda suurlinna seltskonnasündmusi. Film tõi fotograafist 
tegelase Paparazzo kaudu „paparazzi“ mõiste rahvusvahelisse kõnepruuki. Film võitis 
Kuldse Palmioksa Cannes ja Oscari parimate kostüümide kategoorias. Mis film ja kes oli 
selle lavastaja? 

 
19. Küsitava toote koostisest tänapäevase tehnoloogia järgi 40% moodustab portlandtsement. 

Armeerimiseks kasutatakse polüvinüülalkoholi, tselluloosipõhised filterkiud parandavad  
elastsust ja on vajalikud tootmisprotsessis. Tootele lisatakse veel liivakivijahu. Veesisaldus 
on tootel 12%, 30% moodustavad materjalis sisalduvad õhupoorid. Tuntumad kaubamärgid 
on Balti Laine ja Klassik. Mis toode? 

 

20. Pildil olev loom elab Austraalia mandril ja ümbruskonna saartel. Loom elab veekoguäärsetel 
nõlvadel, kaevates sinna pikki maa-aluseid käike. Öösiti käib ta kallastel rohtu ja juuri 
söömas. Neil on väga aeglane ainevahetus, seetõttu liiguvad rahulikult ja seedivad toitu kuni 
kaks nädalat. Saba puudumine ja kõhreline tagaosa teeb temast kiskjatele raske saaklooma.  
Mis loom? 

 



21. Küsitav linn asub Saksamaal Leine jõe ääres. Ta on Alam-Saksi liidumaa pealinn. Esimesed         
teated 1150. Linna tuntumad ehitised on kuningas Ernst Augusti memoriaal, Waterloo torn. 
Linnas on sündinud teadlane William Herschel ja Eurovisioni lauluvõistluse võitja Lena 
Mayer-Landrut.  Linnas alustas tegevust rockansambel Scorpions. Bundesliigas mängib 
hüüdnime „Punased“  kandev jalgpalliklubi. Linnas toimub maailma suurim laskurite pidu 
Schützenfest. Mis linn? 
 

22. Soome teadlased, kolm venda. Astronoomist vend Yrjö avastas 1939 väikeplaneedi, millele 
pani nimeks Estonia. Kalle oli matemaatik, Soome Teaduste Akadeemia liige, mitmete 
soomekeelsete matemaatikaõpikute autor, töötanud ka Tartu Ülikoolis. Vilho oli  
meteoroloogiaprofessor, lõi omanimelise firma raadiosondide ehitamiseks. Nimetage nende 
ühine perekonnanimi. 
 

23. August Gailit meenutab oma följetonis „Kui me geniaalseks saime“ (1918) üht kõva 
joomingut  Henrik Visnapuu ja Richard Rohti seltsis. Korraga keset püha üritust muutus 
Richard Roht väga nukraks ja sõbrad olid sunnitud talle ühe „voorimehe“ kallama. See 
mõjus mehe pääle hästi, sest kohe hakkas ta elavalt liigutama käsi ja jalgu ning möirgas kui 
väike tiiger. Mida talle juua anti? 
 

24. Ta on lõpetanud 1940 Brno Saksa Tehnikaülikooli arhitektina. Olnud aastaid TPI ja ERKI 
õppejõud. Tema käe all valminud ehitistest võiks nimetada Kalevi jahtklubi Pirital, Kalevi 
spordihalli, Tartu Vanemuise teatrihoonet, TÜ Kääriku spordibaasi. Arhitekt oli juba tema 
isa, samuti on arhitektid ta vennad. Mis nime kannab see arhitektide perekond? 
 

25. Selle riigi muusika on viimastel aastatel vallutanud hoogsalt kõikvõimalikke kergemuusika 
edetabeleid. Ka Eestis valiti Edward Maya lugu „Stereo Love“ Raadio 2 aastahitiks 2009. 
Tallinnas on esinenud nende populaarseim poistebänd Akcent. Piltidel kaks nende 
populaarset lauljatari esinejanimedega Inna ja Amna. Mis riik? 

 
 



26. See loom (Saduria entomon) kuulub kakandiliste seltsi ja on meie riimveelises Läänemeres 
tavaline asukas. Ta on hilisjääaja jäänukliik, seetõttu elab eelkõige sügavamatel aladel ja 
jahedamas vees. Looma piklikovaalne keha on kaetud roheka või pruunika koorikuga. 
Plaatjaid tagajalgu kasutades suudab ujuda. Tegutseb peamiselt merepõhjas, jahtides väikesi 
koorikloomi. Vähesel määral sööb ka veetaimi. Püünistesse kinnijäänuna sööb ka surnud 
kalu. Loomake on ise paljude põhjatoiduliste kalade (lesta, merihärja, angerja) oluline toit. 
Väljaspool veekeskkonda, külmas ja niiskes – näiteks kalaga koos külmkapis, suudab ta end 
mitu päeva elus hoida. Kes? Loomakese nimes sisaldub ühe eesti ärimehe perekonnanimi. 
 

27. Küsitav kunstistiil sai alguse Itaaliast. Talle on omased müstika, rafineeritus ja kunstlikud 
efektid. Enam ei jälgitud loodust vaid püüti pigem jäljendada tuntud meistreid. Eelistati 
väänlevaid, väikese peaga, pikaksvenitatud figuure, ekstaatilist meeleolu ja sillerdavaid 
murtud värvitoone. Tuntuim selle kunstistiili esindaja oli Tintoretto. Mis kunstistiil? 
 
 

28. See linn asub Türgis, asutatud 300 e.m.a. Seleukos I poolt, kes andis talle nime oma isa 
järgi. Oli Idamaade tähtsamaid majandus- ja kultuurikeskusi. Läks 64 e.m.a. Rooma riigi 
koosseisu, olles selle suuruselt kolmas linn. Üks varakristluse koldeid, selles nimetati 
kristluse järgijaid esimest korda kristlasteks. Siin asus 1098-1268 ristisõdijate vürstiriigi 
keskus.1516 vallutasid selle türklased, aastail 1919-39 kuulus Süüriale, hiljem sai Türgi 
selle tagasi. Mis linn? 
 

29. See ansambel koosneb kuuest eriilmelisest muusikust, kes põimivad Eesti pärimusmuusika 
ja omaloomingu kaasaegse rütmimuusika konteksti. Ansambli eestlauljateks on Sandra 
Sillamaa ja Arno Tamm. Bändi esimene singel kandis nime „Loomine“(2008) ja nende 
esimene album „Epöpoa“(2009). Sellel aastal on nad valmis saanud stuudioalbumi „Üle 
järve“. Mis ansambel? 

 
30. Pildil on Läti parimad sportlased 2011.aastal. Kes? 

 

 
 



31. Sündinud 1982 Viljandis. Tema sulest on ilmunud  raamatuid nii lastele, noortele kui 
täiskasvanud lugejatele. Võitnud mitmeid lastekirjanduse auhindu (noorsoojuttude 
„Maarjamäe kägu“ ja „Sefiirist loss“ eest). Kirjastuse Tänapäev romaanivõistluselt saanud 
romaani „Liiseli võti“eest 2. koha. Tema tuntumatest teostest võiks veel nimetada romaane 
„Hõbeingel“, „Liblikasonaat“, noorsooromaani „Igavesti sõbrad“, lasteraamatut „Evelini 
lood“. Kes? 
 

32. Edward, Walesi prints elas aastatel 1330-1376. Ta oli väljapaistev Inglise väejuht Saja-
aastases sõjas. Võitles silmapaistvalt Crecy lahingus ja saavutas olulise võidu Poitiers´i all 
1356. Mees on tuntud ka oma hüüdnime järgi, mille sai lahingutes kantud riietuse järgi. Ta 
on üheks tegelaskujuks populaarses USA filmis „Rüütli lugu“. Teda kohtab ka  Arthur 
Conan Doyle teostes („Valge sõjasalk“). Millise hüüdnime all meest tunti? 
 

33. Tänavusel Rotterdami maratonil täitis Londoni olümpiamängude B-normi üllatuslikult üks 
eesti jooksja, parandades isiklikku rekordit ligi veerand tunni võrra. Kõigi aegade eesti 
naiste maratonijooksu edetabeli esiviisikusse tõusnud 34-aastane sportlane on töötanud 
aastaid ka aeroobikatreenerina. Tulnud eesti meistriks lisaks maratonijooksule ka 400meetri 
tõkkejooksus. Kes? Sama perekonnanime kandev eesti sportlane on varem 
olümpiamängudel edukalt esinenud. 
 

34. Küsitav looduskaitseala paikneb kahel pool Eesti–Läti piiri: Eestis Pärnumaal Saarde vallas 
ning Lätis Lemsalu maakonnas. Kaitse all oleval alal asuvad paljud sood, neist suurimad on 
Ruunasoo, Tõrga ja Rongu soo. Looduskaitsealal on oluline soode ja rabade kaitse, samuti 
on ta tähtis linnuala – rändeperioodil peatub siin rohkesti hanesid ja sookurgi. Kuulub nii 
Natura 2000, Ramsari kui Põhja-Liivimaa linnuala koosseisu. Millist nime see 
looduskaitseala Eestis kannab? 
 

35. Inglise insener Christopher Cockerell (1910-1999) sai 1955 sellele patendi. 1959 läks 
joonisel nähtav mudel SRN1 ka hulgitootmisse. Millega on tegu? 



36. See USA-s Kentucky osariigis asuv rahvuspark loodi 1941. Siin asuv hiiglaslik 
koopamoodustis on uuristunud lubjakivisse miljonite aastate jooksul. Koobast süvendavad 
veelgi maa-alused jõed, neist suurim on Echo ehk Kajajõgi. Koopa üht võimsamat 
tilkkivimoodustist kutsutakse „Külmunud Niagaraks“. Koopas elab üle 200 loomaliigi, 
kellest paljud on kohastunud eluks täielikus pimeduses. Siin elavad näiteks albiinokrevetid 
ja mitmed haruldased nahkhiire- ja karbiliigid. Mis rahvuspark? 
 

37. Sündinud 1956 Pärnumaal. Lõpetanud Tartu Ülikooli majandusküberneetikuna 1979.aastal. 
Olnud Tiit Vähi ja Mart Siimani valitsuses minister. Saanud Valgetähe III klassi 
teenetemärgi. Tema nime järgi on rahvasuus kutsutud üht alkohoolset jooki. Kes? 
 

38. Mis nime kannab tuntud arvutimängudesari, kus natsiriigi katakombides seigeldes tuleb 
mängu peategelasel joostes ja tulistades vaenlasi hävitada? Sama nime kannab ka Saksamaal 
Baieris asuv graniidist loodusmälestis. Mis nimi sobib vastuseks? 
 

39. Jalgpallis maailmameistriks tulnud Hispaania finaalturniiril Lõuna Aafrika Vabariigis 2010 
resultatiivsusega silma just ei paistnud. Kõigis play-off ringi mängudes saadi 1:0 võidud. 
Küsime nende 2 jalgpalluri nime, kelle löödud väravad tõid võidu poolfinaalis ja finaalis. 
 

40. Sündinud 1985 Tallinnas. Lõpetanud EMTA lavakunstikooli 2010. Samast aastast Eesti 
Draamateatri näitleja. Saanud 2008 Voldemar Panso nimelise auhinna. Mänginud filmis 
„Mina olin siin“ ja seriaalis „Kodu keset linna“. Praegu mängukavas olevates teatritükkides 
mängib Irinat Tšehhovi „Kolmes ões“ ja Portiat Shakespeare „Võlanõudlejates“. Kes? 



1.KALYPSO 
2.MUSTLA 
3.VÕÕRKAKAR 
4.FERRERO 
5.CHERYL COLE (neiuna Tweedy) 
 
6.HÄRGMÄE ehk OOMULI LAHING 
7.KEN FOLLETT 
8.MEELETU (Jaan Tätte samanimelise näidendi järgi, lavastaja Elmo Nüganen) 
9.JOHAN VILIP 
10.BRUCE JENNER 
 
11.SAINT LUCIA 
12.IBUPROFEEN 
13.GIORGIO MORODER 
14.HEINRICH BÖLL 
15.JUHAN RAUDSEPP 
 
16.KÕUERIST (TULIRIST)-Perkonskrusts või ugunkrusts läti keeles. 
17.PATRICK EWING (SVEN EVING tennisist) 
18. FEDERICO FELLINI-MAGUS ELU (LA DOLCE VITA) 
19.ETERNIIT(KIUDTSEMENT) 
20.VOMBAT 
 
21.HANNOVER 
22.VÄISÄLA 
23.KLAAS PUHAST PIIRITUST 
24.PEETER TARVAS 
25.RUMEENIA 
 
26.MERIKILK 
27.MANERISM 
28.ANTAKYA (ANTIOOKIA) 
29.PAABEL 
30.INETA RADEVICA (kergejõustik), MARTINS DUKURS(skeleton) 
 
31.KETLIN PRIILINN (KETLIN RAUK õieti) 
32.MUST PRINTS 
33.EVELIN TALTS 
34.SOOKUNINGA LOODUSKAITSEALA 
35.HÕLJUK( ingl.Hovercraft) 
 
36.MAMMUTIKOOPA RAHVUSPARK (MAMMOTH CAVE) 
37.MART OPMANN (LONG DRINK tema järgi-opmann) 
38.WOLFENSTEIN 
39.CARLES PUYOL, ANDRES INIESTA 
40.MARTA LAAN 


