
 
-  

Estica 
 

om
esiettekandele 1971. a. ning sellel ajaloolisel hetkel seisis orkestri ees dirigendina 

 (1+1 p.) 
 
2. Mis laid on pildil (pildil keskel)? Vihjeks 

Eesti isikule. 
 
 
 
 
 
 
 

 

inimesest, 

- ja 

neidudekooride liigijuht, lisaks ka laulupeo 
lav

- ja tantsupeo programmijuht. Kes? 
 

-aastane 
Sirje Tobreluts. Oma koduvalda on ta juhtinud alates 

alatest 1990. a-st vallavanemana. Mis vald? 
maakonna nimetamine  1 punkt)  
 
 
 
 
 

momendil hetkel k
- 

 

Stackelbergidele? (1+1 p.) 



 
-  

Ajalugu & Poliitika 
 

-1975 ja oli oluline persoon Hiina natsionalistlikus 
parteis, Kuomintangis. Tegemist oli Sun Yat-

natsionalistide ja kommunistid

avaga taganema Taiwani. Seal avaldas 

terror ning tema valitsemine seal kestis kuni surman
enamikele taiwanlastele rahvuskangelaslik ja piirkonna iseseisvuslikku soovi 

Kes? 
 
7. 

 

palee ja Cecilienhofi loss? (1+1 p.) Livaadia palee asub 3 kilomeetri kaugusel 

on omavahel seotud.  
 

esimene naissoost mustanahaline riig

Kellele need rekordid kuuluvad? (1+1 p.) 
 
9. Antiik-
Aphrodi -vendadeks olid talle Phobos, Deimos ja Eros. 
Roomlased tundsid teda Conkordiana. Tema rooma vastandiks oli Diskordia, Kreeka 
vastandiks aga Eris. Kuidas oli ta nimi? 
  

sissetungi Iraaki 2003. a. jagati riik okupatsioonitsoonideks kolme riigi vahel. Kaks 
neist olid loomulikult USA ja Suurbritannia. Mis riik oli kolmas? 



 
-  

Loodus & Geograafia 
  

-1886) oli Venemaa geograafia seltsi 

tulemusena kirjeldas ta mitmeid seni tundmatuid taimeliike, millest osad kannavad 
n

Kes? 
 

Coregonus 

rele osale Euraasia 

sugukonda ja siia perekonda. 
Toodi Eesti veekogudesse 1950. 
a. Teda paljundati kunstlikult 
kalamajandites, asustati ligi 

liigi 
-Virumaal. Tegemist oli aastaid meie karpkalamajandites nn teise 

karpkalad enam ei toitu. Mis liik?  
 

-miljonilise 
elanikkonnaga riigil, mille SKT inimese kohta on ligi 24 korda suurem Joseph Kabila 
juhitud 4 korda suurema rahvaarvuga naaberriigi omast. Igal aastal tuleb illegaalselt 

gipiiril 
Mis riigid? (1+1 p.) 

 
 
 

 
 

Angkori piirkonnale, mis teeb sellest kindla peatuskoha paljudele kultuurihuvilistele. 
 

seega viitab Tai ja K Mis linn? 
 

kes kokku vaatlesid 30 973 lindu 58 liigist.  esinedes 
95% vaatluskohtades ning moodustades pea veerandi lindude koguarvust? 



 
-  

Sport 
 
16. See Reini kaldal asuv u. 161 000 elanikuga Saksamaa linn sai oma nime 

- d keemiakontserni 

Mis linn? 
 

oma 10. Dakari ralli. Kui 6 esimest tulid 

autoroolis. Kes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dalglish 
(Liverpool) ja Mark Hughes (QPR). Kolmas 

-Inglismaa 
jalgpalliklubi. Kes? Kui pildilolevat 

tema juhitud jalgpalliklubi (1 p.). 
 

a-

turniiri. Kes? 
 

(7 korda naised, 26 korda mehed). Milline on 

s Saksa Demokraatlik Vabariik 
Mis riik?



 
-  

Teadus & Tehnika 
 

eemaldajat. Aastatel 1957- es kuni see 

b 
vahemikku 10 000-

loomulikult ei anta. Mis ravim? 
 

hendades endas 

Windows versioonidel alates 3.1-st. Aastal 2005 aegus sellele kirjapildi
patent. Sealjuures valides dokumendiprogrammis vastavat fonti asub see valikuterivi 

Mis 
kirjapilt (font)? 

-

osariigi (pealinn Jefferson City) nime. 

muuhulgas Iwo Jima ja Okinawa 
lahingutes. Enim tuntud on aga fakt, et just 
selle laeva pardal kirjutati 2. septembril 
1945. a. alla Jaapani alistumislepingule, 

a-st asub laev Pearl Harbouris ja on 
kasutusel muuseumina. Mis laev? 
  
24. Seda, ehk ma

tuntakse selles koostaja (1827-

saalisolevatest inimestest on otseselt kuulnud selle mehe 

Kes? 
 
 
25. imkeha 

rvates on naine rohkem .... moodi kui mees, kuna ta on valmis 
muutma oma identiteedi ja keha piire. .... on Haraway meelest midagi veetlevat ja 
ahvatlevat. Mis termin? 



 
-  

Kultuur 
 

Saksamaa linnas toimunud suvekoolides osalenud heliloojad 1950ndate algusest kuni 

Itaalia helilooja Luigi Nono. Lisaks Nonole on koolkonnaga seotud Pierre Boulez, 
Karl-Heinz Stockhausen jmt. Koolkonna liikmete seas oli hinnas dodekafooniline 

antinatsionalistl Mis 
koolkond? 
 

-1655) on meile ehk enim tuntud 

teatri etendus 

 
Kes? 

 

s. Mees 
jooksis hobuse juurde, et teda kaitsta, kuid varises seda tehes kokku. 

hobusepoolse vaatenurga. Kes on see mees, kelle kurva elusaatusega on seotud 
 

 
29.  (1914-1997) vanaisa oli enda leiutatud arvutusmasinate 

parimaisse haridusasutustesse. Traditsioonilise Harvardi vilistlase elutee teda aga ei 
huvitanud, 40ndate New Yorgis hakkas ta narkootikumidega eksperimenteerima 

Mul oli igav..
beat generationi nimeli

ja uuenduslikumaks kirjanikuks, nii biitkirjanduse kui ka postmodernismi 

Kes? 
 
30. 

Praegu kogu su ilu ma 
tunnen ja m

-Kalle Raid. 

Mis teos ja kes on 
autor? 



 
-  

Vaba aeg 
 

kohas, kuhu 1879. a augustis kamp Portugali meremehi laeval nimega Ravenscrag 

 

Mis pill? 
 
32. See Taani kompanii on vanim 

Skandinaavias. See asutati 1906. aastal 
filmimehe Ole Olseni poolt. 1992. aastal 

nti meediagrupiga. See 
kompanii on aidanud kaasa ka Eesti 

Mis kompanii? 
 
33. The Economist kirjutab eelmise aasta oktoobris ajakirja Aafrika-sektsioonis 

Keep on walking

-Aafrikas 

Millest on jutt? 
 

kaks plahvatusli

kinematograafias esmakordselt keppivat nais

ilmiliseks 
 

 

millel on eestlastega ka teisi kokkupuutepunkte: kui 1980. a. toimus Tbilisis esimene 

 
 



 
-  

Varia 
 

-Ameerika rikkaima perekonnaga, mille esindajad on 
pidevalt figureerinud ka ajakirja Forbes rikaste edetabelis. Perekonna varandusele 
pani aluse Hyatti hotellikett. Samuti on perekonna omandusse kuulunud Superior 
Bank of Chicago, TransUnion Credit Bureau, tubakafirma Conwood, Royal 
Caribbean Cruis

Mis perekond? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38. Kelle monogramm? 

 
 
 
 
 
 
39. Mis on levinuim prantsuse perekonnanimi?  

 
 (Bernard, Dubois, Thomas, Robert) 

 
kanti, siin aga on nimi palju enam kasutusel eesnimena. 
 
40. 
Lisaks temale kuulusid sellesse gruppi ka Eric Clapton, Ginger Baker ja Ric Grech. 
Kes? 



 
-  

Vastused 
 

 
2. Kumari (UT) 
3. Raul Talmar (MH) 

 
5. Ungern-Sternberg ja Stryk (MH) 
6. Chiang Kai-sek (UT) 
7. Jalta ja Potsdam (AS) 
8. Madeleine Albright (1997-2001) ja Colin Powell (2001-2005) (MH) 
9. Harmonia (AS) 
10. Poola (AS) 
11. Richard Otto Maack (UT) 
12. peled (UT) 
13. Angola ja Kongo DV (JS) 
14. Siem Reap (TT) 
15. rasvatihane (MH) 
16. Leverkusen (AS) 

ane Peterhansel (MH) 
 

19. Chris Evert (AS) 
20. Prantsusmaa (JS) 
21. talidomiid (UT) 
22. Wingdings (UT) 
23. USS Missouri (MH) 
24. Henry Gray (MH) 

 
26. Darmstadt (AS) 
27. Cyrano de Bergerac (MH) 
28. Friedrich Nietszche (TT) 
29. William S. Burroughs (JS) 
30. Pan Tadeusz, Adam Mickiewicz (TT) 
31. ukulele (MH) 
32. Nordisk Film (AS) 
33. viski Johnny Walker (JS) 
34. Natalja Negoda (AS) 

) (MH) 
36. Pritzker (MH) 
37. Angela Merkel (MH) 

 
39. Martin (JS) 
40. Steve Winwood (AS) 
 
 
 
 
 
 
 


