
NORWEGIAN QUIZZING OPEN 2012 
Ajalugu ja kultuur                           Võistleja nimi ja nr: ______________________________ 
 

101 Mis tiitel on kõigil konklaavi liikmetel, kelle ülesanne on valida uus paavst? 
 

   

102 Üks neljast selle Edvard Munchi maali eksemplarist 
müüakse mais 2012 oksjonil maha. Mis on selle 
maali nimi?  

   

103 Millisele Kreeka filosoofile omistatakse ütlus: "Ma tean, et ma ei tea mitte 
midagi."? 

   

104 Kuidas kutsutakse seda inimest, kes juhib mošees palvetajaid? 
 

   

105 Millises Itaalia linnas asub Uffizi kunstimuuseum? 
 

   

106 Kellele omistati 1952. aastal Nobeli rahupreemia oma 
rahumeelse ja elu austava filosoofia sõnastamise eest? 
Tema vahest tuntuim tegu on Lambaréné haigla 
ehitamine Gaboni, Aafrikasse.  

   

107 Kes on Norra mütoloogias jumalate maa Asgardi valitseja? 
 

   

108 Milline saar oli 1884. aastast alates läänes 
Hollandi, kirdes Saksamaa ja kagus 
Suurbritannia võimu all?  

   

109 Millise Aafrika vabariigi kaks esimest presidenti olid Muhammad Nagub ja 
Gamal Abdel Nasser? 

   

110 Kes on see mees, Hiina juht aastatel 1978 - 1992?     

111 Kuidas kutsuti seda väge, kes teenis Rooma keisrite ihukaitsjatena? Valvurid 
kehastasid tugevat jõudu ning tihti mõrvasid keisrid, kes neile vastu seisid. 
Nad olid domineerivaks faktoriks Rooma võimukoridorides kuni 
Constantinus Suur saatis nad laiali 300-ndatel. 

   

112 Moodustage paarid riikidest ja aastatest, mil naised said valimisõiguse: 
Austraalia, Egiptus, Taani ja Portugal; 1901, 1915, 1956 ja 1976. 

...... - Austraalia 

...... - Egiptus 

...... - Taani 

...... - Portugal 

  



113 Mis aastakümnel leidsid aset need sündmused: Händeli "Messiase" 
esmaettekanne; Anders Celsius töötab välja oma temperatuuriskaala; 
Madame de Pompadour liitub ametlikult Louis XV õukonnaga; sureb Vitus 
Bering; Friedrich Suur vallutab Sileesia, alustades Austria pärilussõda 

   

114 Milline rahvus või tsivilisatsioon oli juhtivaks kaubandusrahvaks juba 1100 
eKr? Nad elasid tänapäeva Süüria ja Liibanoni alade rannikul ja nende nimi 
tuleb kreeka keele sõnast punase värvi jaoks, kuna nad tootsid lillat 
värvipigmenti. 

   

115 Millisele Poola rahvuslikule kangelasele 
ja eestvedajale on see Krakowis asuv 
kunstlik küngas monumendiks?  

   

116 Milline Šveitsi sümbolist 
maalis selle pildi, tuntud kui 
"Surnute saar" (Toteninsel)?  

   

117 Milline osariik liideti viimasena Ameerika Ühendriikidega 1959. aastal? 
 

   

118 Kirjutage üks aasta, mille jooksul elas skulptor Auguste 
Rodin.  

   

119 Mis oli Napoleon I kõige kuulsama hobuse nimi, mille ta sai ühe 1800. aasta 
lahingu järgi? Hobu teenis omanikku mitmetes lahingutes ning sai kaheksa 
korda haavata. Hobune suri 1831. aastal, elades pea kümnendi kauem kui 
Napoleon ise. 

   

120 Millise hinduismi jumaluse võib kergesti ära tunda 
elevandi pea järgi?  

   

121 Millisele riigile kuulub Leyte saar, vast enim tuntud Teise maailmasõja Leyte 
lahingu tõttu? 

   

122 Mille näited on Toonela Eesti mütoloogias ja Mictlan asteekide 
mütoloogias? 

   

123 Küsitav oli Saksimaa kuurvürst aastail 1694-1733 ja Poola kuningas aastail 
1697-1706. Peale valitsemise on ta tuntud veel selle poolest, et oskas 
hobuseraudu paljaste kätega pooleks murda. Küsime nime ja numbrit VÕI 
nime ja hüüdnime. 

   

124 Millist Briti filosoofi peetakse utilitarismile aluse panijaks? Küsitav elas 
aastail 1748-1832. 

   



125 Millisele USA presidendile on 
pühendatud Washington D.C.-s asuv 
John Russell Pope'i kavandatud ja 
1943. aastal valminud monument?  

   

126 Kes maalis 1830. aasta Juulirevolutsiooni 
kujutava maali "Vabadus viib rahva 
barrikaadidele"? 

   

127 Milline humanist ja teoloog kirjutas esmakordselt 1511. aastal ilmunud 
essee Moria Enkomion - Narruse kiitus? 

   

128 Mis heebreakeelne sõna tähistab kõrgeimat väljajättu juudikogu-konnast? 
Sarnaselt ekskommunikatsioooniga katoliikluses hõlmab see endas täielikku 
väljajätmist, kus allesjäänud ei tohi väljaheidetuga mingil moel kontakti 
astuda. Üks kuulsamatest juhtudest hõlmab Hollandi filosoofi Baruch 
Spinozat, aga sellise otsuse sai oma rabilt ka Lev Trotski aastal 1918 Odessas. 

   

129 Inimkonda pahelisuse ja ülbuse eest karistamiseks saatis Zeus maale 
veeuputuse, millest pääsesid eluga vaid see mees ja tema naine Pyrrha. 
Mehe isa, titaan Prometheus soovitas tal pääsemiseks ehitada laev, tehes 
temast Piibli-tegelase Noa Kreeka vaste. Kellest on jutt? 

   

130 Millise ajaloolise Aafrika impeeriumi rajas Sundiata Keita? 
 

   

131 Üks selle 1954. aastal rajatud Jaapani kunstivoolu algatajatest oli Jiro 
Yoshihara. Aastal 1956 ilmus *** Manifest, mis on mures ilu hävimise ja 
kõdunemise pärast. *** mõjutas oluliselt 1960. aastate Fluxuse-liikumist 
ning lõi seeria töid, hiljem ka installatsioone ja häppeninge. Kuidas seda 
avangardistlikku kunstiliikumist nimetatakse, mille jaapanikeelne nimi 
tähendab "konkreetsust" (vastandudes "abstraktsele")? 

   

132 "Artist's Shit" - Cage d'artista on kunstiteos, mis 
koosneb üheksakümnest 30-untsisest purgist, 
igaühel on kiri: 
Artist's Shit 
Contents 30 grams net 
Freshly preserved 
Produced and tinned 
in May 1961 
Üks neist purkidest müüdi 2008. aastal oksjonil 
pea 100 000 naela eest. Millise 1963 29-aastaselt 
surnud Itaalia kunstniku teos see on, mis väidetavalt sisaldab kunstniku enda 
väljaheiteid?  

   

133 Kes on see 1924. aastal sündinud ja esteetikale 
spetsialiseeruv Ameerika filosoof, kes teenis oma 
doktorikraadi välja Columbia Ülikoolis? Samas on ta 
aastast 1951 õpetanud ning on hetkel emeriitprofes-
sor. Enim on ta kuulsust kogunud "The Artworld'i" 
ideega, väites, et vanemad definitsioonid "kunstile" 
on kaotanud oma eesmärgi ning institutsioonid nagu 
muuseumid hoiavad endas defineeritavat võimu, 
mitte kunsti ennast. Ta mõjutas suuresti George 
Dickies'i institutsioonilist teooriat kunstist.  

   



134 Milline antiikriik asutati 300 eKr praeguse Bengali piirkonna aladel? Kreeka 
rändur Megasthenes kirjeldab seda maad oma teoses "Indica". 

   

135 Sebastião José de Carvalho e Melo oli Portugali kuninga José I esimene 
minister aastatel 1750-1777 ning de facto riigipea. Riigi moderniseerimiseks 
viis ta 1750ndatel läbi hulga laiaulatuslikke majandusreforme ning tema ajal 
sai Douro regioonist peamine portveini tootmise piirkond. Nii tema 
teenistusaeg kui arhitektuuristiil, millega taastati Lissaboni linn peale 1755. 
aasta maavärinat on nimetatud tema nime JA selle piirkonna järgi, mille 
markiiks mees oli. Mis piirkonnaga on tegu? 

   

136 Millises Tšiili ja Argentiina kultuuris või 
usundis mängivad machi'd või šamaanid 
olulist rolli? Machi on reeglina naine, ta 
suhtleb vaimudega ja on küla oraakel.  

   

137 Kuidas kutsutakse Prantsuse tehnikat, mis dekoreerib objekti värvilise paberi 
ribadega, värviga, kullalehtede ja teiste materjalidega? Kubistid kasutasid 
seda tehnikat tehes ajaleheväljalõigetest kollaaže. 

   

138 Millist sanskriti keeles "suurt kangelast" tähendavat sõna kasutatakse 
džainismi rajaja Vardhamana kohta? 

   

139 Kes on kõnealune Saksa psühhiaater ja filosoof, üks 
moodsa eksistentsiaalse filosoofia rajajatest? Oma 1932. 
aastal avaldatud suurtöös Philosophie väidab ta, et 
eksisteerimise kogemus peab põhinema filosoofial. 
Peale sõda oli ta väga puudutatud Saksamaa 
kollektiivsest süüst natsikuritegude osas (Die 
Schuldfrage, 1946) ning ka Saksamaa taasühendamise 
küsimusest.  

   

140 1914. aastal oli Kanadal oma Titanicu-katastroof, kui 29. mail põrkas 
reisilaev tugevas udus kokku Norra kaubalaevaga SS Storstad. 1012 inimest 
hukkus õnnetuses. Õnnetuse süüdlase asjus käisid suured vaidlused, 
kummagi osapoole valitsused viisid läbi uurimised, milles selgus, et teine riik 
on süüdi. Mis oli selle Kanada laeva nimi, mis nüüd St Lawrence'i jõe põhjas 
lasub? 

   

  Kokku   

 

  



NORWEGIAN QUIZZING OPEN 2012 
Maailm                                            Võistleja nimi ja nr: ______________________________ 
 

201 Kes (/endine/ riigipea) tapeti 20. oktoobril 2011 Sirte linnas? 
 

   

202 Varem tunti neid eskimotena, aga nüüd tähistab üks sõna nende endi 
keelest etnilisi gruppe, kes elavad Kanada, Gröönimaa, Alaska ja Siberi 
põhjapoolsetel aladel. 

   

203 Millise kiriku esmase kavandi lõi Donato Bramante? Hiljem muutsid seda 
ulatuslikult teised arhitektid, muuhulgas Rafael ja Michelangelo. Kirik 
pühitseti 1626. aastal, 120 aastat pärast nurgakivi panemist. 

   

204 Mis on Põhja-Korea pealinn? 
 

   

205 Millist, algupäraselt 
pärsiakeelset sõna 
kasutatakse rühma 
matkajate, tihti reisivate 
müügimeeste kohta, mis 
oli keskajal tavaline 
vaatepilt kõrbes ja 
Siiditee ääres?  

   

206 Milline USA saar andis oma nime Teise maailmasõja aegsele 
tuumapommi arenguprogrammile? 

   

207 Millise riigi vastu kehtestas Euroopa Liit jaanuaris 2012 
majandusembargo? 

   

208 Kuidas kutsutakse lingvistikas "kaht kõrvuti asetsevat vokaalhäälikut 
ühes silbis"? 

   

209 Mis on selle kolme klassikalise Kreeka samba 
hulka kuuluva sambatüübi nimetus?  

   

210 Nimetage Ameerika tsivilisatsiooni kalender, kus 2012. aastal lõpeb 13 
Taeva baktuni suur tsükkel, mis on julgustanud viimsepäeva prohveteid 
ennustama suurt katastroofi tänavu 21. detsembriks? 

   

211 Peale 66 tööaastat läks 2012. aastal pankrotti lennufirma Malev. Millise 
riigi rahvusliku lennufirmaga oli tegu? 

   

212 Millise riigi kiirrongide nimeks on AVE? Tegu on Hiina järel pikkuselt teise 
kiirrongivõrguga maailmas. 

   

213 Otsingumootor Ask.com asutati aastal 1996 ning siis oli teenusel teine 
nimi, mida tänapäevalgi vahel kasutatakse. Teenuse nimeks ja logoks oli 
väljamõeldud meessoost teener. Nimeta esialgne nimi või teenri nimi. 

   

214 Milline leiutis seostub Thomas Newcomen'i nimega? Ta ehitas oma 
variandi 1700-ndate alguses ning see on aluseks hilisematele ja palju 
rohkem täiustatud variantidele. 

   

215 Milline soomekeelne "sisemist tugevust ja julgust" tähendav väljend 
annab oma nime Patria kompanii soomustransportööridele? 

   

216 Oma kahekümneaastase karjääri jooksul sai temast esimene inimene, 
kes sõitis merd mööda ümber Austraalia. Kes on see 1774. aastal 
sündinud kapten, kelle nimi seostub rohkem kui 100 geograafilise 
asukohaga Austraalias? 
 

   



217 Milline iseseisev territoorium võeti oktoobris 2011 UNESCO täisliikmeks 
hoolimata 14 liikmesriigi vastuseisust? 

   

218 Mille esmakordse patenteerimise au antakse patendijurist Nathan 
Ames'ile 1859. aastal, kuigi ühtki töötavat varianti tema patendist ei 
ehitatud? Seda leiutist arendasid hiljem teised ning tänapäeval võib seda 
näha kolmes tavapärases konfiguratsioonis: paralleelne, risti-rästi ja 
mitmekordselt paralleelne. On ka erinevad laiused, varieerudes 400 ja 
1000 mm vahel. Varaste tootjate seas on Hallé, Hocquardt ja Piat, ent 
tänapäeval domineerivad tööstuses teised tegijad. 

   

219 Millise linna asutas kaliif Al-
Mansur 762. aastal?  

   

220 John D. Rockefeller asutas 1870. aastal naftafirma, mis 20 aastat hiljem 
kontrollis pea 90% USA naftaturust. Asutajast sai lähiajaloo üks 
rikkamaid mehi. Mis firmaga oli tegu? 

   

221 Milleks kasutati pildilolevat bambusest või 
muust puidust konstruktsiooni? 
Esmakordselt kirjeldati seda 1860ndatel, kuid 
tõenäoliselt töötati see välja sadu aastaid 
varem. Tegu on väga olulise tehnoloogiaga 
ellujäämiseks Polüneesia piirkonnas, kus 
materjali tihti napib.  

   

222 Milline keel asendas järk-järgult sumeri keele kõneldava keelena 3. ja 2. 
aastatuhande eKr vahetumisel? 

   

223 Mis on akadeemilises kontekstis lühendi PhD ladinakeelne vaste? 
 

   

224 Milline Hiina pank, ühtlasi maailma suurim, on Forbesi järgi ka maailma 
10 suurema firma seas ning on tuntud neljatähelise lühendi järgi? 
Vastake see lühend või TÄPNE ingliskeelne nimi. 

   

225 Kes on see aastatel 1782-1852 elanud 
pedagoog, kes rajas lasteaia idee? Ta oli Šveitsi 
haridusreforme läbi viinud Johann Heinrich 
Pestalozzi õpilane ning üks esimesi, kes 
tunnistas, et lastel on hariduse osas 
erivajadused.  

   

226 2009. aastal sai rootslane Lars Olofsson ühe maailma 
suurima jaemüügiketi tegevjuhiks. Keti esimene pood 
avati Annecy äärelinnas 1958. aastal. Tänapäeval 
töötab ketis rohkem kui 470 000 inimest. Mis on selle 
keti nimi, mille logo on pildil?  

   

227 Mis riik koosnes kuni „haldusreformini“ novembris 2011 viiest 
mintaqah'st ja neljast kubermangust muhafazah'st? Suurim neist on 
Dhofar (99 300 km²) pealinnaga Salalah, mis on riigi suuruselt teine linn. 
 

   



228 Kaks maailma pikimat rippsilda, Runyangi ja Jiangyin'i sillad ületavad 
sama jõge. Millist? 

   

229 Küsitav riik on üks maailma parimaid mugavuslippude võimaldajaid. Selle 
Aafrika riigi laevastikus on üle 2500 laeva, neist üle 90% on 
välismaalastest omanikega. Mis riik? 

   

230 Alates loomisest 1968. aastal nimetati seda Lower Manhattani parki 
Liberty Plaza Park'iks. See sai tõsiselt kahjustada 11. septembri 
terrorirünnakutes ning 2006. aastal nimetati see omaniku, Brookfield 
Office Properties firma tegevjuhi järgi ümber. Uudiskünnise ületas park 
septembrist novembrini 2011 kui Occupy Wall Street laagriplatsina. Mis 
nimega on park täna? 

   

231 Kamla Persad-Bissessar on oma riigi esimene naispeaminister, ametis 
peale Patrick Manningut alates maist 2010. Ta võttis üle ka eelkäija 
Rahvaste Ühenduse eesistuja ameti. Hoolimata nakatumisest dengue 
palavikku augustis 2011 jätkas ta oma ametikohustusi meditsiinilise 
järelvalve all. Millise riigi valitsusjuht on Persad-Bissessar?  

   

232 Kes on see Nõukogude Liidu marssal, kes 
Teise maailmasõja ajal juhtis NSVL 
läänerinnet kuni veebruarini 1943, osaledes 
ka Kurski lahingus. Ta jõudis Berliini enne 
konkurent Žukovit, ent pidi vaatama, kuidas 
Stalin tollele linna vallutamise au andis. 
1955 sai temast värskelt moodustatud 
Varssavi Lepingu Organisatsiooni esimene 
juht ning ta aitas 1956. aasta Ungari 
ülestõusu maha suruda. Ta maeti 1973. 
aastal Kremlisse kahekordse NSVL 
kangelasena.  

   

233 Millist kreeka sõna tähendusega "väike ümbrik" kasutatakse Kreekas 
levinud altkäemaksude ja salajaste tehingute kohta? 
 

   

234 Tuntud kui "taevaste Garbo", kes oli see Uus-
Meremaa lennunduspioneer, kes 1936. aastal 
lendas esmakordselt üksinda Inglismaalt Uus-
Meremaale? 1938. aastal sai temast esimene 
naine, kellele anti Fédération Aéronautique 
Internationale kõrgeim lennundusauaste. Üks 
terminal Aucklandi lennujaamas on tema järgi 
nimetatud.  

   



235 Mis on selle Ukranias 
Tšernobõli lähedal asuva 
hüljatud linna nimi, kus enne 
1986. aasta katastroofi elas 
50 000 inimest? Linn pole 
veel aastasadu peale 
õnnetust elamiskõlbulik.  

   

236 Milline Lõuna-Korea termin käib rahvus-spetsiifiliste ja ühe perekonna 
kontrolli all olevate rahvusvaheliste ärikonglomeraatide kohta? 
Tuntuimad näited on Samsung, Hyundai ja LG. 

   

237 Mis nimega on Ulaanbaatarist 360 km läänes asuv Mongoolia org, mis on 
maastikuna ka maailmapärandi nimistusse kantud? 

   

238 Hispaania jõululoterii Sorteo de Navidad või Loteria de Navidad sai 
alguse 1812. aastal ning seda peetakse maailma suurimaks. Eelmisel 
aastal maksti võidurahana välja 2,14 miljardit eurot. Kuidas kutsutakse 
hispaania keeles loterii esimest auhinda, mis jagatakse välja 180 
lotonumbrist koosnevas piletiraamatus, mis võib tuua kuni poole miljardi 
euro suuruse võidusumma? Terminit kasutatakse ka teiste loteriide 
peaauhinna tähistamiseks,  ent peamiselt siiski selle iga-aastase ürituse 
kohta. 

   

239 Kuidas kutsutakse tüpograafias seda, kui kaks 
grafeemi või kirjamärki ühendatakse üheks? 
Näiteks võib tuua Norra tähe Æ, kombinatsiooni 
tähtedest A ja E.  

   

240 Jonglei kanali projekt 
pakuti esmalt välja 
1946. aastal ning 
plaane arendati edasi 
1950-ndatel. Kanal, 
mis pidi olema 360 km 
pikk, oli mõeldud vett 
ümber suunama 
põllumajanduse 
tarbeks. Tööd algasid 
1978. aastal, aga riigis 
valitseva ebastabiil-
suse tõttu peatusid need 1983. aastal ja seisavad seni. Tänapäeval võib 
siiski veel näha üht hiigelsuurt ekskavaatorit, mis seisab juba 30 aastat. 
Millisesse riiki pidi Jonglei kanal ehitatama?  

   

  Kokku  
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301 Mida tähistab muusikas lühend DJ? 
 

   

302 Kes võttis esimesena kasutusele väljendi "suur vend"? 
 

   

303 Kuidas kutsutakse näidendeid, kus ei kasutata hääli, vaid žeste ja liikumist 
tegevuste edasiandmiseks? Sõnas on 9 tähte nii eesti kui inglise keeles. 

   

304 Mis rahvusest (nationality) olid Nobeli kirjanduspreemia laureaadid Gabriela 
Mistral ja Pablo Neruda? 

   

305 Millise Ameerika tõsielu-lauluvõistluse võitjad on muuhulgas Taylor Hicks, 
Jordin Sparks ja Carrie Underwood? 

   

306 Millise varajase džässižanri kuningaks peeti Scott Joplinit? 
 

   

307 Millise neljatähelise sõnaga kutsutakse seda 
kostüümi?  

   

308 Muusikas, mis on defineeritud kui "vähemalt kolme eri kõrgusega heli 
kooskõla"? 

   

309 Millisel Saksa synthpop'i duol oli 1980-ndatel suur menu lauludega "Cheri, 
Cheri Lady" ja "Brother Louie"? 

   

310 Kes on näitleja pildil?     

311 Milline džässlauljatar suri 20. jaanuaril 2012 pea 74 aasta vanusena? Tema 
hittsinglite hulgas olid "At Last" ja "Dance With Me, Henry". 

   

312 Kuidas kutsutakse seda filmiauhinda, mida 
kingib Hollywood Foreign Press Association?  

   



313 Kahe 1990ndate Nobeli kirjanduspreemia laureaadi perekonnanimi koosnes 
vaid kahest tähest ja mõlemas sisaldus O-täht. Nimetage üks neist võitjatest. 

   

314 Enne Euroopa Ringhäälinguühenduste suuri ülekandeid, nt. Eurovisiooni või 
Viini uusaastakontserti mängitakse hümni "Te Deum". Kes komponeeris 
selle 1690. aastal? 

   

315 Millise ulmeseriaali peaosas oli Edward James Olmos, kes mängis kapten 
Adamat?  

   

316 Vanimate parima naispeaosatäitja Oscari-saajate top 10-s hoiab sama 
näitleja 2., 4. ja 7. kohta vastavalt 1981., 1968. ja 1967. aasta filmide eest. 
Millise 1907. aastal sündinud näitlejaga on tegu? 

   

317 Kes kirjutas näidendi "Kolm õde", mis kanti esimest korda ette 1901. aastal? 
 

   

318 Kelle džässiklassikasse kuuluv teos on 1964. aastal ilmunud "A Love 
Supreme", mis müüs järgneva 5 aastaga üle 500 000 koopia? 

   

319 Millisel Briti 
psühhedeelse roki 
bändil oli hulk hitte, 
muuhulgas "Tattva" ja 
"Govinda" nende 
plaatinaplaadi 
staatusesse tõusnud 
1996. aasta albumilt 
"K"? Bänd läks 1999. 
aastal laiali, ent 2004 
tuldi taas kokku ning 
sellest ajast on ilmunud 
kaks albumit.  

   

320 Millisele 1940. aasta Disney animafilmile tuli 1999. aastal järg numbriga 
"2000", lisandudes originaalpealkirjale? 

   

321 Kes vahetas välja Charlie Sheen'i teleseriaalis "Kaks ja pool meest"? 
 

   

322 Millist Andrew Lloyd Webberi 1986. aasta muusikali peetakse läbi aegade 
enim kasu toonud meelelahutussündmuseks? Hinnanguliselt on sellest 
Broadway'lt, West End'ilt ja mujalt kasu saadud üle 5 miljardi dollari. 

   

323 Kes võitis parima laulu auhinna MTV Euroopa Muusikaauhindadel nii 2010. 
kui 2011. aastal? 

   



324 Kes on see Liibanoni päritolu kirjanik, kes 1993. aastal võitis Prix Goncourt' 
oma romaani Le Rocher de Tanios (Taniose kivi) eest? Teiste silmapaistvate 
teoste seas on romaan Leo Africanus ja ajalooline essee Les Croisades vues 
par les Arabes (Ristisõjad araablaste silme läbi), mõlemad 1986. aasta 
teosed. 

   

325 See 1938. aasta film põhineb George Bernard Shaw näidendil ning 
kinoekraanile adapteeris selle autor ise. Mis pealkirja jagavad film ja 
näidend, mis on nimetatud ühe Ovidiuse "Metamorfoosidest" pärit müüdi 
järgi? 

   

326 Milline Michael Murpurgo kirjutatud 1982. aasta lasteromaan kohandati 
2011. aastal Tony auhinna võitnud Broadway muusikaliks ning 
Kuldgloobusele ja  Oscarile nomineeritud filmiks? 

   

327 Mis rolli või ülesannet täidab Foley artist filmitegemisel? Väljend tuleb 
ameeriklase Jack Foley järgi, kes alates 1920. aastast arendas välja mitmed 
veel tänapäevalgi kasutuses olevad tehnikad. 

   

328 1: Prélude, 2: Menuet, 3: ???, 4: Passepied 
Mis on puuduoleva kolmanda osa nimi, et moodustuks klaverisüit Suite 
bergamasque? 

   

329 Mis nimi on tunnipikkusel päevakajalisi teemasid käsitleval 
mälumängusaatel, mis on eetris National Public Radio's (ka NPR 
Worldwide)? Algusest saati 1998. aastal on saadet juhtinud Peter Segal. 
Nimeks on fraas, mida tõenäoliselt enamus mälumängureid on kasutanud, 
kui õige vastus meelde ei taha tulla. 

   

330 Nimetage see 1932. aastal sündinud näitleja, 
kes on vast enim tuntud oma 
Tseremooniameistri rolli eest Kander'i ja Ebb'i 
muusikali "Kabaree" nii lava- kui 
ekraanivariandis? Tema viimane roll oli 
Moonface Martin 2011. aasta Broadway 
uusvariandis Cole Porter'i muusikalist 
"Anything Goes".  
 

   

331 Kuidas on selle Türgi laulja nimi, kelle meedia on "popiprintsiks" ristinud ja 
kes on müünud hinnanguliselt 29 miljonit albumit ja singlit? Washington 
Post on artisti mõju Türgis on võrrelnud Elvise mõjuga 1950-ndate USAs. 

   

332 Mis oli vendade Harry, Al'i ja Jimmy perekonnanimi, kes sarnaselt vendadele 
Marxidele moodustasid koomikurühma ja tegid hulga Hollywoodi filme 

1930- ja 1940-ndatel? 
Vennad alustasid oma 
karjääri estraadietendus-
tega ning debüteerisid 
suurel ekraanil 1934. 
aastal oma lühifilmiga 
"Hotel Anchovy". Nende 
leivanumbrid olid 
muusikalised komöödiad, 
ent nad ei mänginud nii 
värvikaid või vaimukaid 
tegelasi kui vennad 
Marxid, seega polnud 

neid ka nii lihtne teistest eristada. Film "One in a Million" Sonja Henie'ga 
peaosas oli üks nende edukamatest.  

   

333 Milline orkester moodustati spetsiaalselt dirigent Arturo Toscanini jaoks, kes 
juhatas seda iganädalases raadioülekandes aastatel 1937-1954? 

   



334 Hoolimata itaaliapärase kõlaga 
lavanimest on tegu Islandil sündinud ja 
kasvanud esinejaga. Ta laulis sisse 
"Gollumi laulu" Peter Jackson'i 
"Sõrmuste isanda: Kaks kantsi" 
filmimuusikale ning tema suureks 
hitiks Euroopas 2009. aastal oli "Jungle 
Drum". Kellega on tegu?  

   

335 Kes leiutas heliplaadi, mille ta nimetas grammofoniks ja patenteeris ära 
1887. aastal? Leiutis sai kiiresti kõvasti populaarsemaks kui Thomas Edison'i 
silindripõhine fonograaf. 

   

336 Millise Valgustusaja kirjaniku näidendeid "Emilia Galotti" ja "Miss Sarah 
Sampson" peetakse esimesteks nn. "kodanlikeks draamadeks" (bourgeois 
tragedy, Bürgerliches Trauerspiel)? 

   

337 Millise peaosa täitmise eest teatakse Itaalia baleriini Carlotta Grisit enim? Ta 
oli esimene, kes mängis seda rolli ja koostöös Prantsuse koreograafi Jules 
Perrot'ga aitas liikumist seada. Ballett esilinastus Pariisis 1841. aastal. 

   

338 Hispaania kirjaniku Enrique Vila-Matas' 2001. aasta auhinnatud romaan 
viitab Herman Melville'i lühijutule alapealkirjaga "Wall Streeti lugu (A Story 
of Wall Street)". Lühijutus tegutseb üks ametnik, kes hämmastab oma 
kolleege, öeldes "Ma eelistan mitte (I prefer not to)", kui tal palutakse täita 
lihtsaid ülesandeid. Mis nimi mõlema teose pealkirjas esineb? 

   

339 Laulja Esau Mwamwaya, pärit Lilongwe linnast Malawis, on enim tuntud 
koostöö poolest Londonis tegutseva DJ ja produktsiooniduoga Radioclit. 
Nende 2009. aasta album Warm Heart of Africa oli suur indiemuusika hitt, 
millel esinesid ka artistid M.I.A ja Vampire Weekendi esilaulja Ezra Koenig. 
Eelmisel aastal ilmus neilt mixtape Super Mom. Mis grupiga on tegu? 

   

340 Üks vähestest maleteemalistest filmidest on tehtud 1972. aastal Vene 
režissööri Sergei Mikaeljani poolt. Film räägib noorest Sergei Hlebnikovist, 
kes kohtub habemes ja piipusuitsetava Lääne maailmameistriga tiitlimatšil. 
Põhiosa filmist keskendub üliolulisele mängule, kus meie kangelane suudab 
ajapuuduses valitsevat tšempioni hiilgaval viisil lüüa. Mängu kommenteerib 
tegelik maailmameister Mihhail Tal ja Hlebnikovi sekundanti mängib Viktor 
"Kohutav" Kortšnoi. Hulk teisi tolle aja tuntud maletajaid on väiksemates 
rollides. Mis oli filmi pealkiri? 

   

  Kokku   

 

  



NORWEGIAN QUIZZING OPEN 2012 
Loodus ja loodusteadus                 Võistleja nimi ja nr: ______________________________ 
 

401 Mis arv tuleb Fibonacci jadas peale 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13? 
 

   

402 Millises riigis asuvad Suur Liivakõrb ja Suur Victoria kõrb? 
 

   

403 Mille abil paljunevad seened? 
 

   

404 Millisest puust tegid roomlased võitjate 
pühitsemiseks pärgi, millest tuleb ka ladinakeelne 
nimi nobilis?  

   

405 Milline Šveitsi psühholoog läks 1913. aastal Sigmund Freud'iga tülli ning 
moodustas oma teadusharu - analüütilise psühholoogia? 

   

406 Mis on Euroopa pikim jõgi? 
 

   

407 Milline H-tähega algav sõna on defineeritud kui eeldatav ja testimata väide 
tegelikkuse kohta, mida kavatsetakse katsetada eksperimendi planeerimise 
ja läbiviimise teel? Peale edukat testimist kutsutakse tulemust tavaliselt 
teooriaks. 

   

408 Milline astronoomiline pikkusühik võrdub ligikaudu 9 460 730 472 580 
kilomeetriga? 

   

409 Kuidas kutsutakse 1800-ndatel ühe Briti admirali välja töötatud tuule 
tugevuse mõõtmise skaalat? 

   

410 Kes oli see 150 miljonit aastat 
tagasi elanud dinosaurus, kelle 
nimi tõlkes tähendab 
"katusesisalikku"? 

   

411 Kuidas kutsutakse võõrast molekuli, mis kehasse sattudes päästab valla 
immuunsüsteemi antikehade tootmise protsessi? Üks spetsiifiline tüüp neid 
molekule on immunogeenid, ained eesmärgiga esile kutsuda adaptiivne 
immuunvastus. 

   

412 Kuidas nimetatakse seda efekti või fenomeni, mis seisneb selles, et heli- või 
valguslaine sagedus sõltub suhtelisest kiirusest vaatleja ja laine allika vahel? 
Mida lähedamal objekt on, seda kõrgema sagedusega seda kuulda on, 
näiteks läheneva rongi puhul. 

   

413 Kes kirjutas aastal 350 eKr uurimuse Meteorologica? Autorit peetakse ka 
meteoroloogia isaks. 

   

414 Nimetage saksakeelne sõna, mis inglise keeleruumis tähistab eriti rikkalikku 
fossiilide leiukohta. 

   

415 Millise planeedi ümber avastati 1977. aastal rõngaste süsteem? 
 

   

416 Sõna "gaas" hakkas kasutama Jean van Helmont 1630. aastal, kasutades 
seda nimetuses "gas sylvestre". Mis nime all tunneme seda gaasi täna? 

   



417 Milline meri algab seal, kus Transantarktiline mäeahelik kulmineerub 
McMurdo lahega Antarktikas? 

   

418 Milline sugukond angerjaliste seltsis koosneb umbes kahesajast liigist, mis 
varieeruvad pikkuses 11 cm ja 4 meetri vahel? Nad on lihatoidulised ja 
toituvad teistest 
kaladest, koorik-
loomadest ja 
karpidest. Nende 
kehadel pole 
soomuseid ega uimi 
peale pika seljauime. 
Ainsa Euroopa 
variandi perekonna 
nimi on Helena ning 
roomlased hindasid 
teda kõrgelt 
toidukalana.  

   

419 Nimetage Aafrika suurim järv, mis kannab ühe tänapäeva riigi nime. 
 

   

420 Milline Prantsuse loodusteadlane, aastail 1749 - 1788 ilmunud teose Histoire 
naturelle autor, mõjutas suuresti hilisemaid teadlasi, nt. Lamarck'i ja 
Cuvier'i? 

   

421 Milline SI-süsteemi eesliide järgneb peta-le ning tähistab arvu 10 astmel 18? 
 

   

422 Milline riik ulatub kõige kaugemale lõunasse: Birma, Kambodža, Tai või 
Vietnam? Saare(stiku)d ei lähe arvesse. 

   

423 Millist ameeriklast peetakse tänapäevase raketiteaduse isaks? 1926. aastal 
ehitas küsitav esimese eduka vedelkütusel töötava raketi, mis suutis 
järgneva 15 aasta jooksul üle 2600 meetri kõrgusele lennata. 1914. aastal 
patenteeris ta mitmeetapilise raketi, veel ühe olulise teetähise 
raketiteaduses. 

   

424 Avastatud 2009 ja ametlikult kirjeldatud 2012 - milline eriline tunnusjoon on 
loomariigis Paedophryne amauensis'el? 

   

425 Kuidas nimetatakse märkide ja nende kasutamisega tegelevat teadusharu? 
 

   

426 Kes oli see India matemaatik, keda aitas Albert Einstein pärast seda, kui 
teadusajakirjad keeldusid tema töid avaldamast? See matemaatik töötas 
hiljem koos Einsteiniga identsete osakeste süsteemi statistilisel 
kirjeldamisel. Need osakesed on nüüdseks nimetatud mõlema teadlase järgi. 

   

427 Milline mäestik laiub Venemaal, Hiinas, Mongoolias ja Kasahstanis ning on 
lähteks Vene jõgedele Ob, Irtõš ja Jenissei? Nimi tuleb türgi keelest ja 
tähendab "kuldseid mägesid". 

   

428 Üheks diskreetse jaotuse erijuhuks on haruldaste, üksteisest sõltumatute 
sündmuste ajaline jaotus. See erijuht on saanumd nime Prantsuse 
matemaatikult, kes elas 1781-1840. Kellelt?  

   

429 Kes on see lihatoiduline loom, 
ladinakeelse nimega Ailurus fulgens?  

   



430 Kuidas kutsutakse keemilist sidet, mis seisneb elektronide võrdses jagamises 
aatomite vahel? 

   

431 Millist Tšiili linna tabas rängalt 1960. aastal võimsaim seni mõõdetud 
maavärin? Richteri skaalal oli tegu 9.5 magnituudise värinaga, mis põhjustas 
10 meetri kõrguse tsunami 10 000 kilomeetri kaugusel Jaapanis ning suuri 
kahjustusi Hilo linnale Hawaiil. Küsitavas linnas elab praegu umbes 140 000 
elanikku. Concepcion'i linna tabas samal ajal veidi väiksem maavärin kui 
küsitavat linna. 

   

432 Nimetage see lind, Somateria 
spectabilis. Tegu on ühe hahkide 
hulka kuuluva liigiga, kes elab 
Euroopa, Põhja-Ameerika ja Aasia 
arktilistel rannikualadel.  

   

433 Nimetage Saksa sotsioloog, antipositivist, konfliktoloogia üks loojaid. 
Tähtsamad tööd: Einleitung in die Moralwissenschaft (1892-1893), 
Philosophie des Gelder (1900), Die Religion (1906) ja Soziologie (1908). 

   

434 Kuidas nimetatakse rahvusvahelist konventsiooni, mille eesmärk on säilitada 
märgalasid? Konventsioon jõustus 1975. aastal ja on nimetatud Iraani linna 
järgi, kus 1971. aastal toimus esimene selleteemaline kohtumine. 

   

435 Milline mineraal on läbi aegade olnud tinametalli peamiseks saamisallikaks?    

436 Kes oli esimene naine peale Marie Curie'd, kes sai üksi (mitte kellegagi 
jagatud) Nobeli preemia teaduses, s.t. meditsiinis, keemias või füüsikas? 

   

437 Milline riik on ainus, kus leidub Crocodylus rhombifer'i isendeid? Tegu on 
võrdlemisi väikese, kuni 2.4 meetri pikkuse loomaga, kes elab peamiselt 
maismaal ja eelistab magevett, kus tema toiduks on kalad ja väikesed 
imetajad. 

   

438 Milline keemiline element on nimetatud Saksa viljakusjumalanna järgi, kes 
on sarnane Freya'ga Norra mütoloogias? Element avastati 1801. aastal, ent 
sai oma tänapäevase nime 1831. aastal, kui see taasavastati - teised 
teadurid suutsid esialgse avastaja ümber veenda, et ta tegelikult on 
kirjeldanud kroomi. 

   

439 Kuidas kutsutakse seda galaktikate klassi, mida iseloomustavad ülimalt 
eredad keskmed ning milles usutakse sisalduvat supermassiivseid musti 
auke? Klass on nimetatud selle 1943. aastal avastanud astronoomi järgi. 

   

440 Kuidas on selle endeemina California 
paigas nimega Baja kasvava puu nimi? 
Ladina keeles öeldakse tema kohta 
Fouquieria columnaris. Tema ingliskeelne 
nimi tuleb Lewis Carroll'i luuletusest "The 
Hunting of the Snark". Taim võib kasvada 
kuni 20 meetri kõrguseks ning tema harud 
on kaetud väikeste lehtedega.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Kokku   
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Sport ja vaba aeg                           Võistleja nimi ja nr: ______________________________ 
 

501 Mis linnas peeti 1976. aastal XXI suveolümpiamängud? 
 

   

502 Mis termin tähendab, et bowlingus kukkusid ühe viskega kõik kurikad 
ümber? 

   

503 Milline tennise mänguviis on 2012. aastal olümpiamängude kavas 
esmakordselt pärast 1924. aastat? 

   

504 Kui kaua kestab lühim eemaldamiskaristus jäähokis? 
 

   

505 Kummas tõsteviisis on maailmarekord suurem - kas rebimises või 
tõukamises? 

   

506 Nimetage golfivõistlus meestele, mida korraldatakse iga kahe aasta tagant 
USA ja Euroopa vahel. 

   

507 Kaasaegne viievõistlus koosneb järgmistest aladest: vehklemine, laskmine, 
murdmaajooks, ratsutamine ja *** - nimetage viies ala. 

   

508 Küsime ingliskeelset kahesõnalist terminit (mõlemad sõnad algavad P-
tähega), mis tähistab esimest stardipaigutust Vormel 1 ja teistes 
võidusõitudes. 

   

509 Espadron, epee ja *** - nimetage kolmas vehklemisviis. 
 

   

510 Mis nime kannab see mäng?     

511 Hiroshi Hoketsu jäi Tokio olümpial 1964 40. kohale. 2008 võistles ta uuesti, 
sama spordiala teisel võistlusalal, olles 67-aastasena Pekingi OM-i vanim 
osaleja ning kogu OM-i ajaloo vanim Jaapani olümpialane. Jaapani rekord 
võib ka uueneda, kuna tal on pääse ka 2012. aasta OM-le. Nimetage üks 
neist kahest võistlusalast, kus Hoketsu on osalenud.  

   

512 Nimetage Rootsi jalgpallur, kes on tulnud nii 
Hollandi, Itaalia kui Hispaania meistriks.  

   

513 Nimetage spordiala, mis on hübriid langevarjuspordist 
ja purilennust.  

   



514 Nimetage India sportlane, valitsev male maailmameister. 
 

   

515 Mis riik on võitnud viimasel 10 vibulaskmise MM-l 8 meeste ja 7 naiste 
võistkonnavõistlust? Sise-MM-d ei tule arvesse. 

   

516 Nimetage Norra golfimängija, kes on maailma 
edetabelis 2. ja üldse ainus eurooplane 10 
parema hulgas.  

   

517 Prantsusmaa võitis 2002 OM-l mäesuusatamises kaks kulda: Carole 
Montillet kiirlaskumises ja Jean-Pierre Vidal *** - mis alal? 

   

518 Nimetage Mehhiko poksija, kes on 
võitnud 45 matši (professional fights) ja 
on WBC keskkaalu tšempion. Sama 
nime kannab tema isa, kes aastail 1980-
2005 võitis 116 matšist 107, seejuures 
89 nokaudiga. Isale kuulub ka 
maailmarekord: 27 tiitlivõitu järjest.  

   

519 Mis riiki esindab Donetski Šahtjori jalgpalliklubi? 
 

   

520 Nimetage Hollandi naisrattur, kes 2006. aastal tuli 
maanteesõidu maailmameistriks ja sealtpeale on 
jõudnud igal aastal 2. kohale.  

   

521 Mis nime kannab rulatrikk, kus sõitja ja rula hüppavad korraga õhku, ilma et 
hüppaja rulast kätega kinni hoiaks. Nimi tuleneb USA sõitja Alan Gelfandi 
hüüdnimest, kes seda trikki sooritas aastal 1976. 

   

522 Mis spordialal on viimastel aastatel maailmameistriks tulnud Valentino Rossi 
ja Jorge Lorenzo? 

   

523 Kes võitis 2011. aastal meeste Giro d'Italia? Küsime seda meest, kes 
kuulutati võitjaks pärast Alberto Contadori diskvalifitseerimist. 

   

524 Nimetage Hispaania tennisist, 
telliskivipuruväljakute kuningas 
1990-ndatel. 1993 ja 1994 võitis ta 
Prantsusmaa lahtised, 1997 kaotas 
seal finaalis Gustavo Kuertenile. 

FFF   

525 Nimetage USA MMA (mixed 
martial arts) sportlane, tuntud 
oma ebatavalise stiili poolest, 
kes 2011 sai ajaloo noorimaks 
UFC (Ultimate Fighting 
Championship) meistriks, võites 
kergekaalus Mauricio "Shogun" 
Rua TKO-ga.  

   

526 Mis riik tuli üllatuslikult naiste jalgpallis maailmameistriks, võites finaalis 
penaltidega USA? 

   



527 Nimetage Rio de Janeiro jalgpalliklubi, mis kannab ühe Portugali 
maadeavastaja nime. 1998 võitis meeskond Copa Libertadores karika. 

   

528 Mis nime kannab see Rootsist pärit muruväljakul 
mängitav mäng? Teine EM peetakse Berliinis aastal 
2012.  

   

529 Viige vastavusse (ühendage joontega) 
maailmarekordid ja alad. 

72.28            naiste vasaraheide 
74.08            naiste odavise 
79.42            meeste kettaheide 
86.74            meeste vasaraheide 

  

530 Nimetage autospordiala, kus üks võistlusklasse kannab nime Funny car. 
 

   

531 Nimetage Taani ujuja, kõigi aegade noorim naissoost OM-medalivõitja. Talle 
kuulus 12 aasta ja 24 päeva vanusena pronks rinnuliujumises 1936. aasta 
OM-l. 

   

532 See sportlane oli abielus lenduriga, 
kes tulistati alla Saksamaal II 
maailmasõjas, mõni päev pärast 
seda, kui sportlane oli sattunud 
autoavariisse. Ta üritas enesetappu, 
kuid paranes ja asus USA kasuks 
spioneerima. Ta kukkus tänu 
topeltagendile sisse, kuid päästeti ja 
elas kuni aastani 1990. Tema lugu 
on kirjas autobiograafias "Courting 
Danger: My Adventures in World-Class Tennis, Golden-Age Hollywood, and 
High-Stakes Spying". Kes oli see USA tennise Number 1? Ta võitis 18 Grand 
slam'i, s.h. Wimbledon 1939 ja 4 USA lahtist.  

   

533 Mis spordiala esimesed ametlikult tunnustatud pallid valmistati firmas 
Spalding? 

   

534 Nimetage pokkeri variant, mis arvatavasti on pärit Lõuna-Koreast. Seda 
mängitakse vaid 4 kaardiga igas käes, kusjuures madalaim käsi võidab. 
Mängus on 3 ringi, kus mängija saab iga kord tõmmata 0-4 kaarti. Mäng sai 
tuntuks 2000ndate algul ja sealtpeale on levinud ka online variant. 

   

535 Kanada prestiižseim curlingu ehk jääkeegliturniir on saanud nime ühelt 
kohvi- ja sõõrikuketilt, seda peetakse olulisemaks MM-st. Turniiri võitja 
esineb reeglina maailmas Team Canada nime all. Mis turniir? 

   

536 Mis spordialal kasutatakse Abalalovi köit (Abalakov-wire, also called a V-
thread)? 

   

537 Millise mängu ekraanipilti näete? 
Seda on alates loomisest 1999 
müüdud kümneid miljone. Mäng 
loodi kasutamiseks Playstation 
DUALSHOCK controlleriga ja sisaldab 
tihtipeale ahvihuumorit. Esimeses 
mängus tegutses albiinoahv Specter, 
kes produtseeris helmeid, mille abil 
luua intelligentseid ahve. Neid saatis ta ajas tagasi, et nad ajalugu ümber 
kirjutaksid, ja seda peab mängija takistama.  

   

538 Mis spordialal on Rootsi võistkond Team Surprise tulnud 2000ndatel 5 korda 
maailmameistriks? 

   



539 Selle lauamängu sihiks on moodustada 
kombinatsioone sama värvi või sama 
kujuga kividest. 2011 sai mäng Aasta 
Mängu tiitli (Spiel des Jahres), mida 
jagab Kanada firma Outset Media. Mis 
mäng?  

   

540 Nimetage vene naisvõimleja, kes esimesena võitis kõikvõimalikud tiitlid OM-
l, MM-l, EM-l ja Maailma karikavõistlustel. 1970-1974 oli ta maailma parim 
võimleja, 7-kordne Euroopa ja 8-kordne maailmameister. Oma karjääri tipul 
abiellus ta teise nõukogude superstaari, sprinter Valeri Borzoviga. 

   

  Kokku   
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Elustiil                                              Võistleja nimi ja nr: ______________________________ 
 

601 Mis laadi riideesemeid toodavad firmad Agent Provocateur, Triumph ja La 
Perla? 

   

602 Nimetage F-tähega algav sõna, mis tähistab esemeid, millel arvatakse olevat 
üleloomulikud omadused. 

   

603 Mida tuleks lisada viinale, et tekiks kokteil nimega Kruvikeeraja? 
 

   

604 Mis protseduuriga seostuvad rootsi ja tai meetod? Neid kasutavad nii 
terapeudid kui iluteenindajad. 

   

605 Nimetage rahvusvaheline kohvikukett, mis on 
patenteerinud sõna "frappuccino". 

   

606 Mida vahustatakse suhkruga, et saada beseed? 
 

   

607 Mis rigiis asutati sporditarvete 
firma Puma? Seal asub firma 
peakorter praegugi.  
 

   

608 Ébéniste tähistab prantsuse keeles ametimeest, kes on * mööblimeister, * 
juveliir või * pottsepp?  Valige üks kolmest variandist. 

   

609 Nimetage Šveitsi rahvusroog, mis on tehtud kartulist. Seda süüakse ainult 
riigi saksa poolel ja see eristab germaani ning ladina kultuuri. 

   

610 Ta on Apple'i (sünd. 2004) ja Mosese (sünd. 2006) ema ning alates 2003 
Coldplay solisti Chris Martini abikaasa. Kes? 

   

611 Millise riigi levinumate ajalehtede hulgas on The Globe and Mail, La Presse 
ja The Gazette? 

   

612 Millise moe- ja nahatoodete firma logo see 
on?  

   

613 Vürstinna Maria Aleksandrovna ja prints Alfred of Edinburgh, kuninganna 
Victoria ja prints Alberti poeg, abiellusid 1871. Pulmade puhul loodi üks 
söödav produkt, mida tänagi veel toodetakse enam kui 30 maailma riigis. 
Mis toode (kaubamärk)? 

   

614 Nimetage Šveitsi kirjanik, kelle 1968. aastal ilmunud teos  "Chariots of the 
Gods" (Tulevikumälestused) tutvustas ideed, et antiiksete tsivilisatsioonide 
tehnoloogia ja religioon saadeti neile maaväliste olendite poolt. 

   

615 Nimetage kahe Michelini tärniga taani restoran Kopenhagenis, mis nii 2010 
kui 2011 kuulutati ajakirja Restaurant poolt maailma parimaks. 

   



616 Mis nime kannab tahvel (board), millega 
saab väidetavalt suhelda surmaga?  

   

617 Mida tähistab prantsuskeelne termin bain-marie, mis on kasutusel teaduses, 
tööstuses ja kokanduses? 

   

618 Üks tuntumaid moekaupade internetipoode alustas Londonis aastal 2000. 
Pood on luksuskaupade firma Richemont omanduses, kasutajaid on kuus 2,5 
miljonit. Mis on poe nimi (aadress)? 

   

619 Nimega Hákarl tähistatakse Islandis üht looma, aga ka sellest loomast 
valmistatud rooga, kus 5 kuu jooksul produkti fermenteeritakse ja 
kuivatatakse. Mis loom? 

   

620 Mis riigist on pärit riidebrändid Acne ja Filippa K? 
 

   

621 Nimetage 1922. aastal Jaapani budisti Mikao Usui poolt leiutatud 
ravimeetod, kus ravitakse peopesadega. Jaapani variandis tunnetab ravija 
oma intuitsiooniga, kuidas käsi liigutada. Lääne variandis kasutatakse 
etteantud skeeme. 

   

622 Nimetage pesufirma Victoria's Secret brasiillannast 
modell, sündinud 1981. Ta on olnud Vogue, Elle ja 
Marie Claire kaanel, tehes reklaami muuhulgas 
Revlonile, Armanile ja Christian Diorile, ning 
tutvustanud laval Pradat, Chaneli ja Oscar de la 
Rentat.  

   

623 Seda salli kantakse ümber pea ja õlgade, 
Hispaanias juba XVI sajandist. Mis nimi?  

   

624 Prantsuskeelne vaste sõnale "tõuk" tähistab 
üht riide- või lõngasorti. Mis sõna?  

   

625 Suhkruhaiguse teaduslik nimi on diabetes mellitus. Sõna Mellitus viitab 
haiguse ammutuntud, nüüd vähekasutatavale diagnoosimisviisile. Mida 
Mellitus tähendab? 

   

626 Kuidas nimetatakse pitsikudumise tehnikat, kus pits koosneb sõlmedest ja 
silmustest? Kasutatakse kraede ja kantidena riietel, samuti linikutena. 

   

627 Küsitav kaubanduskett asutati laste supermarketina (Childrens Supermart) 
Wayne'is (New Jersey) 1948. Keti lipulaev asub New Yorgis 5. avenüül. USA-s 
kokku on 875 kauplust ja mujal maailmas veel üle 600. Mis kett? 

   



628 Pange palun paari vitamiinid B1, B2, B7 ja B9 ning biotiin, foolhape, 
riboflaviin ja tiamiin. 

....... - biotiin 

....... - foolhape  

....... - riboflaviin 

....... - tiamiin 

  

629 Mis nime kannab aeroobika vorm, kus 
kantakse erilisi vetruva tallaga jalatseid? 
Võite nimetada ka looma, kelle 
liikumisviisist on see aeroobikavorm oma 
nime saanud.  

   

630 Ta sai autoõnnetuses 1983 tõsiselt kannatada ja 
lõpetas oma bodybuilding'u karjääri. Tervenedes 
alustas ta võimlemistarvete müüki koduturunduse 
kaudu, millega on ta jõudnud ligi 80 riiki. Kes?  

   

631 Nimetage jaapani termin, mis tähistab ust või 
vaheseina, kus valgust läbi laskev paber on 
kinnitatud puitraamile. See on tavaline 
jaapani sisekujunduses ja arhitektuuris.  

   

632 Nimetage USA poststrukturalist - professor 
ja kirjanik, kes on tegelenud peamiselt 
soolise võrdõiguslikkuse ja feminismi 
teemadega. Tema teoste hulgas on Gender 
Trouble (1990) ja Undoing Gender (2004).  

   



633 Kuidas nimetatakse seda peakatet? See on 
pärit Andide indiaanlastelt ja levinud teistes 
jaheda kliimaga maades.  

   

634 Selle materjali lõi USA firma DuPont, see koosneb akrüülpolümeerist ja 
alumiiniumhüdroksiidist. Peamiselt kasutatakse köökides ja vannitubades 
pinnakattena. Mis nimi (kaubamärk)? 

   

635 Selle teose kirjutas berber Muhammad ibn Muhammad al-Nafzawi XV 
sajandi algupoolel. Tegu on araabia seksi ja erootika käsiraamatuga, mis XIX 
sajandi lõpul tõlgiti prantsuse ja inglise keelde. Nimetage teose pealkiri. 

   

636 Mis nime kannab röstitud 
maniokijahust (mõnikord 
maisijahust) toit, mis eriti on 
levinud Brasiilias ja Nigeerias? 
Brasiilias segatakse jahu hulka 
võid, soola ja peekonit ning 
saadud kõrvalroog sobib hästi 
feijoada juurde.  

   

637 Kuidas nimetatakse koomiksitegelast 
Filipiinidel, kelle joonistas Tony Velasquez 
Romualdo Ramose tekstile? Tegelane nägi 
ilmavalgust aastal 1929 ja räägib segakeelt 
Carabao English (naljakas segu filipiini, 
hispania ja inglise keelest). Filipiinidel 
tähistab tegelase nimi naeruväärset isikut.  

   

638 Nimetage linn Saksimaal, mida peetakse saksa kellatööstuse sünnipaigaks. 
Tuntuimate brändide hulgas on A. Lange & Söhne ja *** Original, kus *** 
tähistab selle linna nime. 

   

639 Nimetage hispaaniakeelne sõna, mis Ladina-Ameerikas tähistab tütarlapse 
15. sünnipäeva - siis saab lapsest naine. Tavad on erinevad, aga reeglina 
kuulub tseremoonia juurde valss, kus tütarlaps tantsib oma sugulaste ja 
sõpradega. 

   

640 Meeste kõige tavalisem kromosoomide anomaalia seisneb ühe liigse X-
kromosoomi olemasolus. Sündroom kannab arsti nime, kes seda USA-s 
aastal 1942 esmakordselt kirjeldas. Kuidas on arsti nimi? 

   

   Kokku   

 

 


