
 

 

WQC 2012 

 

Meelelahutus 

 

 

1. Teda peetakse tihti bepopi rajajaks. Millise pianisti ja helilooja 

tuntuim pala on jazziklassik «Round Midnight»? 

 

2. 1989. aastal püsis «Batmani» filmimuusika plaat kuus nädalat 

Billboardi albumitabeli tipus. Milline laulja selle salvestas? Kuna 

laulude autoriõigused kuulusid Warner Brosile, ei ole selle albumi hitte, 

näiteks «Batdance’i» võimalik leida üheltki selle laulja hitikogumikult. 

 

3. «The Fly», «One» ja «Even Better Than the Real» olid singlid U2 

seitsmendalt kauamängivalt, mis osutus nende üheks edukamaks. Millist 

saksakeelset nime kandis see album?  

 

4. Napis rõivais popdiivad Nancy Ajram, Elissa (Khoury) ja Haifa 

Wehbe on saanud tuntuks kõigis araabiamaades. Kuid mis riigist nad 

pärinevad? 

 

5. Kõige kuulsamad viiulid on ehitatud 16.-18. sajandil Stradivari, Amati 

ja Guarneri perekondade poolt. Kõik kolm suguvõsa elasid samas Itaalia 

linnas, mida peetakse seetõttu õigusega viiulitööstuse keskuseks. Mis 

linn? 

 

6. Milline 1983. aastal üleilmseks hitiks saanud laul algab sõnadega: 

«Hast Du etwas Zeit für mich, Dann singe ich ein Lied für Dich»? 

 

7. Milline tsirkust ja tänavameelelahutust ühte segav Kanada ettevõte 

on maailmas tuuritanud show’dega Saltimbanco, Alegria, Dralion, 

Varekai ka Corteo? 

 

8. Millise ooperi kurva lõpuga nimikangelase kurva lõpuga armuke oli 

Mario Cavaradossi?  

 

9. See klassikalise kooliga laulja suudab häält vahetada falseti ja tavalise 

registri vahel, tekitades samal ajal vastu rinda tagudes polüfoonilisi 

efekte. Kõige paremini teame teda pala järgi «Don't Worry Be Happy». 

Kes? 

 

10. 2011. aastal leiti Pathé Newsi arhiivist 30-sekundiline must-valge 

tummfilmilõik, mis on filmitud 1928. aastal Šveitsis, Montreaux’s. See 

on ainus teadaolev klipp, millel on näha üks maailma tuntumaid ja 

mõjukamaid balletitruppe. Milline? 

 

11. See Ameerika meelelahutaja on teinud pilaversioone paljudest 

pophittidest: Madonna «Like a Virgin» muundus «Like a Surgeon’iks», 

James Browni «Living in America’st» sai «Living with a Hernia» ja «La 

Bamba» asemel laulis ta «Lasagna». Mälumängusõprade südant 

soojendab eriti «I Lost on Jeopardy». Kes? 

 

12. Teinekord mängivad seda metal-bändid ning see oli «Rohelise 

Vapsiku» («Green Hornet») teemamuusika. Tegelikult on see aga 

vahemäng Nikolai Rimski-Korsakovi ooperi «Muinasjutt tsaar-

Saltaanist». Milline tuntud pala? 

 

13. Pala nimega «Plaisir d’Amour» on laulnud teiste seas Joan Baez, 

Marianna Faithfull ja Nana Mouskouri. Selle alusel on valminud Elvis 

Presley hitt «Can’t Help Falling in Love». Pala algne autor on aga 1741. 

aastal sündinud helilooja, kelle perekonnanimi kõlab James Bondi 

filmides sootuks teises kontekstis. Kes on see helilooja? 

 

14. Kelle 2011. aastal ilmunud albumiga «Biophilia» tuli kaasa iPadi 

rakendus, mis lubas muusikaga interakteeruda?  

 

15. Kuidas nimetatakse India ja Pakistani muusikas meloodilist  



 

raamistikku improvisatsiooni jaoks, mis põhineb kindlal arvul 

nootidel (tavaliselt viis kuni seitse) ja iseloomulikel rütmimustritel? 

India klassikalise muusika traditsioon seostab igaüht neist kindla 

päevaosa või aastaajaga. Ettekanne kestab tavaliselt pool tundi või 

kauem. 

16. Milline on telesarjas «Sopranod» tegutseva Tony Soprano 

koduosariik? 

 

 

17. See plaadiprodutsent on meelelahutusäri üks rikkamaid inimesi. 

Tema rajatud on plaadifirmad Asylum Records ja DGC Records, samuti 

oli ta üks filmikompanii DreamWorks SKG asutajaid 1994. aastal. Kes? 

 

 

18. Millise traditsioonilise teatrivormi neli põhitegelast on Sheng, Dan, 

Jing ja Chou? 

 

19. Selle 1961 Kanadas sündinud laulja sünnipärane nimi on Mylène 

Jeanne Gautier. Ta on müünud üle 30 miljoni albumi ning tema nimel on 

Prantsuse edetabeli järjestikuste esikohasinglite rekord. Nende seas on 

«Oui … mais non», «Dégénération» ja «C'est dans l'air». Kes? 

 

20. Milline Red Hot Chilli Peppersi album kannab sama nime 

telesarjaga, mille peaosas on David Duchovny ja mille viies hooaeg 

hiljuti Ameerikas kanalil Showtime lõppes?  

 

21. See Ameerika näitlejanna (1905–1961) oli esimene Hiina päritolu 

Ameerika filmitäht ja esimene rahvusvahelise kuulsuse saavutanud 

Ameerika asiaat. 1920. aastatel esines ta tummfilmides ja sai 

moeikooniks. Helifilmide ajastu filmide nimistus on näiteks «Shanghai 

Express» (1932). Kuulsust lisas 1951 aasta detektiivisari «The Gallery of 

Madame Liu-Tsong», mis oli esimene USA telesari, kus peaosas Aasia 

päritolu näitleja. Kes?  

 

22. See löökpill on ilmselt kohandus Lääne-Aafrika pillist nimega 

balafon. Nüüd on see eriti populaarne Kesk-Ameerikas, Guatemalas on 

muutunud lausa rahvussümboliks. Esmapilgul näib see sarnanevat 

ksülofoniga, sest mõlemal on puidust plaadid. Kuid seda pilli mängitakse 

pehmete vasarakestega ning tema resonaatori on pikemad, seega on kõla 

madalam. Mis pill? 

 

23. Kelle sümfooniat nr 45 nimetatakse «Lahkumissümfooniaks», sest 

muusikud lahkuvad pärast soolosid järjest lavalt, kuni alles jääb vaid 

kaks viiuldajat? 

 

24. Millise 1988. aastal Austraalias asutatud tribuutbändi liikmed 

kannavad lavanimesid Agnetha Falstart, Benny Anderwear, Frida 

Longstokin ja Björn Volvo-us? Muu hulgas on nad esinenud Bill 

Gatesile ja Vladimir Putinile. 

 

25. Teda nimetati Inglismaa vastuseks Shirley Temple’ile ning Teise 

maailmasõja ajal käis ta koos Julie Andrewsiga ringreisil vägesid 

lõbustamas. Olete ehk kuulnud teme pophitte «Downtown» (1964), «I 

Know a Place» ja «My Love» (mõlemad 1965). Kes? 

 

26. India klassikalise muusika juuri väib näha veedades, hindu 

traditsiooni vanimates käsikirjades. Milline veedadest käsitleb 

ulatuslikult muusikat? 

 

27. Milline Saksa new wave bänd, mille liikmed on Bodo Staiger, 

Lothar Manteuffel ja Brigitte Kunze laulis 1980. aastate alguses hitiks 

laulu «Dreiklanks-Dimensionen»? Ansambli nimi kattub ühe Wagneri 

ooperiga Sõrmuste-tsüklist. 

 

Järgmiste küsimuste pilte vaata eraldi lehelt!  

28. Amadou Bagayoko ja Mariam Doumbia esinejanimed on Amadou ja 

Mariam. Nende singel «Je pense à toi» oli Pransuse raadiojaamades suur 

 



 

hitt  1998. aastal ja sestsaadik on neist saanud Aafrika üks edukamaid 

muusikalisi ekspordiartikleid. Nad osalesid ka jalgpalli MMi ametlikus 

laulus 2006. aastal. Nende päritoluriigi nimi esineb ka nende 2008. 

aasta albumi nimes. Mis riik?  

29. Ta oli Nirvana trummar ja kitarrist ning seejärel Foo Fightersi 

esilaulja. Kes on see ameeriklane? 

 

30. Helôisa Pinheiro oli Brasiilia Playboy Playmate 1987 ja uuesti aastal 

2003. Hoolimata kõiksugu muudest ettevõtmistest sai ta surematuks 

1962. aastal tänu marsruudile, mida ta kooli ja randa minekul kasutas. 

Kellena me teda tunneme?  
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Ajalugu 

 

 

1. Mis laev oli Olympicu ja Britannicu kõrval kolmas Olympic-klassi 

ookeani liinilaev, mis valmis Harlandi & Wolffi laevatehastes (järjekorras 

teisena)? 

 

2. See Tšiili ja Boliivia vaheline konflikt (1879-83) on tuntud ka Vaikse 

ookeani sõjana (Guerra del Pacifico). Konflikti juured oli vaidluses Atacama 

kõrbe nitraadirikka osa kuuluvuse üle. Sõja tuntum nimi viitabki ainele, 

mida kasutatakse ka püssirohus. Milline keemiline aine? 

 

3. Mis riik jättis vahele 30. detsembri 2011, hüpates ühelt poolt 

kuupäevarada teisele? 

 

4. Nimetage mehhiklane, kes oli Forbesi ajakirja 2010. aasta nimekirja 

kohaselt maailma rikkaim inimene? 

 

5. 1984. aasta Bhopali tragöödia põhjustas metüülisotsüanaadi leke tehasest, 

mis kuulus ühe Ameerika korporatsiooni India allüksusele. USA emafirma 

omandas hiljem Dow Chemical. Mis nime kandsid nii USA korporatsioon 

kui selle India allüksus suurõnnetuse ajal? 

 

6. Ta oli inkade viimane põlismaine valitseja. Tema nime laenas José 

Gabriel Condorcanqui, kes juhtis 1780. aasta ülestõusu. Samuti on tema 

nimest inspiratsiooni ammutanud Uruguay linnageriljade rühmitus ja 1996. 

aastal tapetud räppar. Kellest jutt? 

 

7. Milline USA osariik määras eelmisel aastal Colt «Peacemakeri» osariigi 

ametlikuks relvaks? Otsust kritiseerisid rahvasaadiku Gabrielle Giffordi 

toetajad, sest just selles osariigis naist tulistati. Ainus osariik, kellel varem oli 

ametlik tulirelv, oli Utah. 

 

8. Kes oli viimane Lenini rahupreemia laureaat? See anti välja 1990. 

aastal, samal aastal, mil laureaat vanglast vabanes.  Mõni aasta hiljem sai ta 

ka Nobeli rahupreemia. 

 

9. Pippin Lühikesel on kaks täisikka jõudnud poega. Üks neist, kellest te ei 

pruugi olla kuulnud, kandis nime Carloman (Karlmann). Mis nime kandis 

teine? 

 

10. Tema nime kirjutatakse hieroglüüfidega, mis tähendavad «armastust» ja 

«last». Eeldades, et Jaapani seadusi muudetakse ja lubatakse naissoost 

troonipärilust, siis võib temast saada - pärast isa, kroonprints Naruhitot - 

tänapäeva Jaapani esimene keisrinna. Mis on ta nimi? 

 

11. Tema nime kohtab Ameerika tänavatel tänapäevalgi. Milline Odawa 

(Ottawa) indiaanipealik sai tuntuks brittide vastase ülestõusuga Suure 

Järvistu piirkonnas aastatel 1763-66, mille käigus ründas ta ka Detroiti?  

 

12. Kuidas nimetatakse ülestõusu, mis algas tapatalgutega Palermos 31. 

märtsil 1282 ja millega mässati kuningas Carlo I (Anjou Charlesi) vastu? 

Ülestõusust kirjutas ooperi Giuseppe Verdi.  

 

13. Derweze piirkonnas on palju looduslikku gaasi. 1971. aastal tungisid 

Nõukogude geoloogid puurimistööde käigus gaasiga täidetud looduslikku 

kambrisse. See kukus kokku, jättes järele 70meetrise läbimõõduga augu. 

Otsustati gaas ära põletada - kuid 41 aastat hiljem põleb gaas endiselt. 

Kohalikud on augule andnud nimeks «Värav põrgusse». Millises tänapäeva 

riigis see koht asub? 

 

14. Polyaenuse kohaselt pani Kambyses II Pelusiumi piiramisel (aastal 525 

eKr) kasse ja iibiseid oma meeste ette, et takistada linna kaitsjate rünnakuid. 

See võis olla põhjus, miks see kassisõbralik kuningriik linna lõpuks kaotas. 

Mis kuningriik? 

 

15. See hollandlane oli New Yorgi algusaegadel üks tähtsamaid tegelasi: ta  



 

sai 1647. aastal Uus-Hollandi peadirektoriks ja oli selles ametis kuni 1664. 

aastani, mil Amsterdami linna vallutasid inglased ja nimetasid selle ümber 

New Yorckeks. 

Kes? 

16. Sellest 1930. aastal sündinud mehest sai 1953. aasta jesuiidi preester, kuid 

ta loobus 1969. aastal vandetõotusest ja abiellus ühe endise nunnaga. 

Hilisemas elus käis ta palju koolides rääkimas Kolmanda Reichi õudustest 

ning kohtus holokaustis ellujäänutega. Lisaks sellele, et tema isa oli olnud 

kõrge natsiametnik (ainus, kes tagantselja Nürnbergis surma mõisteti), polnud 

ta ristiisa keegi muu kui Adolf Hitler. Kes oli see Führeri ristipoeg?  

 

17. 1896. aastal korraldati San Franciscos poski raskekaalu tiitlimatš Tom 

Sharkey ja Bob Fitzsimmonsi vahel. Kohtunik tegi 8. raundis vastuolulise 

otsuse Fitzsimmons diskvalifitseerida. Otsus kaevati kohtusse, kohtunik 

lükkas hagi tagasi, sest kohtu ülesanne ei ole tegeleda kriminaalsest 

tegevusest ehk ebaseaduslikest matšidest tulenevate õiguslike tagajärgedega. 

Milline tuntud õiguskaitseametnik oli selle poksimatši kohtunik? 

 

18. Algul jagati seda tavaliselt 30 maniipuliks, hiljem kümneks kohordiks. 

Millisest sõjaväeüksusest käib jutt? 

 

19. Mis nime kandis Mauritaania kuningas, keda Mercator kujutas oma 

teedrajava kaardikogu «Sive Cosmographicae Meditationes De Fabrica 

Mundi» kaanel? 

 

20. See 166 000 elanikuga linn on Ohio osariigi suuruselt kuues. 

Ilmakuulsaks sai see linn 1995. aastal, kui lähedases Wright-Pattersoni 

lennuväebaasis kirjutati alla Bosnia sõjad lõpetanud rahu. Mis linn? 

 

21. Poola kuningad on traditsiooni kohaselt kroonitud Püha Stanislause ja 

Wenceslause katedraalis. Millises linnas see asub? 

 

22. Millise Mongoli valitsejaga, kes oli ka Hiina Yuani dünastia rajaja ning 

suvepealinna Shangdu (Xanadu) asutaja, kohtus väidetavalt Marco Polo oma 

reisil Aasiasse? 

 

23. See tänapäevane Aafrika riik loodi 1961. aastal ühe endise Briti ja ühe 

Prantsuse koloonia liitmisel. 1994-96 sõdis ta Nigeeriaga naftarikka Bakassi 

poolsaare pärast. Mis riik?  

 

24. Milline islami dünastia valitses Bagdadi aastail 750 kuni 1258? Nende 

nimi tuleneb pärinemisest prohvet Muhamedi onust. 

 

25. Kuigi Borodino lahingus pidi ta kaotust tunnistama, nägi see Vene 

kindralfeldmarssal (1745-1813) lõpuks ikkagi, kuidas Vene armee, rahva ja 

ilma kombinatsioon Napoleoni armee puruks lõi. 

 

26. Millise 444 päeva kestnud kriisi lahendasid Alžiiri kokkulepped? 

 

 

27. Kes või mis on rahvusvahelises poliitikas Taoiseach? 

 

 

28. USS Pueblo on ainus USA mereväe laev, mis on võõrriigi valduses. See 

hõivati 23. jaanuaril 1968 ja meeskonda hoiti vangis täpselt 11 kuud. Mis riik 

seda tegi ja on senimaani laeva omanik? 

 

29. Euroopa Komisjoni konkurentsivolinikuna algatas ta kohtuasja Microsofti 

vastu, mille tagajärjel trahvis EL ettevõtet 2004. aastal rekordilise 497 miljoni 

euroga. 12. novembril 2011 jõudis ta taas uudisesse, sest kutsuti Silvio 

Berlusconi asemel Itaalia peaministriks. Kes?  

 

30. Tõenäoliselt sündis ta Poolas (tänapäeva Ukrainas) Aleksandra Anastassia 

Lisowska nime all. 1520. aastatel ta rööviti ja viidi orjana välismaale. Hiljem 

tunti teda Euroopas juba Roxelana nime all. Millise tuntud valitseja kõige 

mõjuvõimsam abikaasa temast sai? 
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Maailm 

 

 

1. Milline riik pääses pärast Sudaani kaheks jagunemist pindala poolest 

maailma riikide esikümnesse?  

 

2. Millist üht maailma pikimatest jõgedest ei ületa 2012. aasta seisuga 

ükski sild, kuigi Manause-Iranduba sild ületab üht selle lisajõge? 

 

3. Milline mageveejärv, ühtlasi maailma pikim ja sügavuselt teine, on nime 

saanud riigi järgi, mida enam maailmakaardil ei ole? 

 

4. Milline kosmosesüstik oli 2011. aastal kõige viimane kosmoses käinud 

süstik, lõpetades sellega USA mehitatud kosmoselendude programmi? 

 

5. Nende kuritegelike jõukude üldnimi on tuletatud sõnadest “kaheksa”, 

“üheksa” ja “kolm” (ühe teatud jaapani kaardimängu kõige hullem käsi). 

Mis nimi? 

 

6. Galata oli aastail 1273-1453 Genua koloonia. Apostel Paulus on 

kirjutanud galatealastele kirja. Tänapäeval ühendab Galatat ühe suurlinna 

keskusega samanimeline sild. Mis suurlinn? 

 

7. Mis nime kannab esimene ja suurim tegutsev kosmodroom maailmas? 

Küsitav objekt asub Kasahstani kõrbestepis. 

 

8. Kuidas nimetatakse sagedusvahemikku, milles levib raadiosignaal või 

kindel sagedus? Arvutiteaduses viidatakse sellega ka andmeside kiirusele ja 

füüsikas spektraaljoonte laiusele. 

 

9. Millisel saarel asub Arecibo teleskoop –suurima avaga teleskoop, mis 

eales ehitatud? 

 

10. Lõunasse liikudes võid sealt otse läbi jalutada, põhja poole minnes aga 

läbid range kontrolli. Milline linn asub maailma kõige tihedamini 

kasutatavast maismaapiiripunktist lõuna pool? 

 

11. Milline mäestik moodustab ligi 1500 kilomeetrit pika kaare Tšehhist 

Rumeeniani? Pool mäestikust on Rumeenia territooriumil, kuid kõrgeima 

osa moodustavad Poola ja Slovakkia piiril olevad Tatrad, kus mäetipud 

ulatuvad üle 2600 meetri. 

 

12. 1932. aastal leiutas küsitav mees polariseerija (mida ta kutsus Polaroid J 

leheks) ning ta kasutas seda päikeseprillides, kaamerafiltrites ja teistes 

optilistes seadmetes. Tema nime kasutati osana 1947. aastal turule toodud 

revolutsioonilisest kaasaskantavast kaamerast, mis trükkis valmis foto välja 

60 sekundiga. Millisest leiutajast on jutt? 

 

13. Milline linn Uus-Meremaa suurima ja rahvarohkeima linnastu keskus? 

 

 

14. Mis riik on maailma suurim teemanditootja? Seda riiki iseloomustab 

vähene korruptsioon ja on küllaltki hea olukord inimõigustega. 

Mitmeparteiline (ja mitte-apartheidi) demokraatia on seal valitsenud kauem 

kui üheski teises Aafrika riigis. 

 

15. Milline riik on nii rahvaarvult kui pindalalt Euroopa Liidu väikseim 

liikmesriik? 

 

16. Millise Põhja-Ameerika linna suurim inglisekeelne ülikool on McGilli 

Ülikool?  

 

17. Mis nime kannab iPhone 4S-il saadaolev intelligentne 

sekretäriprogramm ja otsirakendus, mis kasutab küsimustele vastamisel, 

soovituste andmisel ja käskude täitmisel loomuliku kõne liidest? 

 

18. Peale ühe laeva, mis sildub Argentiina linnas Rosarios, asub ilma 

merepiirita Boliivia kogu merevägi ühel järvel, kus see jälgib 

salakaubavedajaid ning narkokaubitsejaid. Mis järvega on tegu? 

 



 

19. Mis nime kannab maailma suuruselt teine lennufirmade ühendus, kuhu 

kuuluvad Air France, Delta Airlines, KLM, Alitalia, Korean Air, Czech 

Airlines jt? 

 

20. Mais 2006 pani üks Hispaania rühm maapinnale pooliku baguette’i. 

Millises teises riigis täpselt teisel pool maailma pani teine rühm maapinnale 

teise pooliku baguette’i, tekitades niimoodi “Maa-võileiva”? 

 

21. Millises 1990. aastal Microsofti loodud fondis sisalduvad sellised 

märgid: ,,, ja ? Font on kaasas kõigi Windowsi versioonidega 

alates 3.1st. 

 

22. DARPA pakkus kaks miljonit dollarit esimesele robotautole, mis suudab 

läbida 150 miili kõrbemaastikku. Selle summa võitis 2005. aastal 

Volkswagen ühe kõrberahva järgi nimetatud mudeliga. Millise rahva? 

 

23. ***’i sfäär on teoreetiline hiigelehitis, mida algupäraselt kirjeldas 

Freeman ***. Selline sfäär oleks süsteem ümber tähe tiirlevatest 

satelliitidest, mis püüaks kinni enamuse või kogu selle energiatoodangu. 

Oletatakse, et sellised ehitised oleksid meiesuguse tehnoloogilise 

tsivilisatsiooni suurenevast energiavajadusest tulenev loogiline tagajärg. 

Täitke lünk. 

 

24. Mis riik on praeguse seisuga väikseima pindalaga nende seas, kelle 

rahvaarv ületab 10 miljonit elanikku? Kuni 1919. aastani oli see ala Saksa 

võimu all. 

 

25. Milline Kirde-Hiina suurlinn on kõigi rohkem kui miljoni elanikuga 

linnade seas kõige kaugemal merest? 

 

26. Cai Lun on kraater Kuu varjuküljel põhjapooluse lähedal. 

Rahvusvaheline Astronoomiaunioon nimetas selle Hiina leiutaja Cai Luni 

auks, keda peetakse ühe asja leiutajaks 105. aastal pKr. Mille leiutas Cai 

Lun? 

 

27. Nimetage president Eisenhoweri ajal ametis olnud USA riigisekretär, 

kelle nime kannab tähtsaim Washington DCd teenindav lennujaam. 

 

28. Milline Lähis-Ida riik on (võib-olla üllatusena) väikseim ÜRO täisliige 

Aasia mandriosas? 

 

29. Kuidas nimetatakse suhet vedelikus liikuva jäiga keha kiiruse ja sama 

keskkonna helikiiruse vahel? 

 

Järgmise küsimuse pilti vaata eraldi lehelt!  

30. Tihti «rahvusvahelise seaduse kojaks» kutsutud Rahupalee ehitamist 

rahastas filantroop Andrew Carnegie. Millises Euroopa linnas see asub? 
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Kirjandus, film 

 

 

1. Millises kirjandusžanris on nn auhindade kuldne kolmik, mis koosneb 

Nebula auhinnast, Philip K. Dicki auhinnast ja Hugo auhinnast? 

 

2. Kes oli see Prantsuse näitekirjanik ja näitleja, kes sai laval haigushoo (ja 

suri mõni tund hiljem), mängides inimest, kes teeskleb haigust? 

 

3. Sharmeen Obaid-Chinoy võitis sel aastal parima lühidokumentaali Oscari 

filmiga ilukirurgist, kes aitab happerünnakutes kahjustatud nägudega naisi. 

Millises Aasia riigis on neid naisi nii rünnatud? 

 

4. Teda on peetud noir kriminullide meistriks. Kelle teosed on «Double 

Indemnity», «Mildred Pierce» ja «Postimees helistab alati kaks korda»? 

 

5. Esimest korda ilmus Alonso Quijano nime kandev tegelaskuju trükis 1605. 

aastal. Milliseks palju tuntumaks nimikangelaseks muudab Quijano end? 

 

6. See Bernhard Schlinki 1995. aastal ilmunud romaan käsitleb sõjajärgse 

Saksamaa raskusi holokausti mõtestamisel. 2008 tehti sellest edukas film Kate 

Winsletiga peaosas. Mis on romaani/filmi pealkiri? 

 

7. John Cleese ja Julia Andrews on kolmes filmis mänginud abielupaari. Milline 

on kõigi kolme filmi pealkirjas olev ühine sõna?  

 

8. Milline karmide gängsterifilmide lavastajana tuntust kogunud hongkongi 

režissöör on lavastanud ka filmid «Kahevõitlus» (Face/Off, 1997), «Võimatu 

missioon II» (2000) ja «Tasu» (Paycheck, 2003)? 

 

9. See Chester Gouldi loodus koomiksikangelane on karmi käega politseiuurija, 

kelle lähemad abilised on Sam Catchem ja Pat Patton ning tüdruksõber (kellega 

ta hiljem abiellub) Tess Trueheart. Üht kõrvaltegelast, Breathless Mahoneyt, 

kehastas filmiversioonis Madonna. Milline koomiksikangelane? 

 

10. Seda räägitakse ohtralt Hiina lõunaprovintsides, seal hulgas Hong Kongis ja 

Macaos. Kuigi suur osa sõnavarast ja kirjatähed on samad, mis mandariini 

keeles, teevad häälduse ja grammatika erinevused need kõnes vastastikku 

arusaamatuks. Mis on selle mandariini järel kõneldavuselt teise hiina keele 

murraku üldlevinud nimi? Teised nimevariandid on näiteks Yüeh, Yuet Yue, 

Gwong Dung Waa ja Baihua. 

 

11. Nooruses asutas ta koos sõpradega Londoni Sohos kujundusfirma Graphiti, 

kuid lahkus sealt, astus 26-aastasena näitlemiskooli, kandideeris Tony auhinnale 

ning sai esimese filmirolli 42-aastasena. See oli filmis «Visa hing» (Die Hard). 

Kes? 

 

12. Rahvusvaheliselt tunnustatud kirjanduskriitik Harold Bloom on teda 

nimetanud «kõigi aegade parimaks mustanahaliseks kirjanikuks». Millise riigi 

suurimaks kirjanikuks peetakse Joaquim Maria Machado de Assisit (1839-

1908)? 

 

13. Selle 1952 sündinud USA kirjaniku teosed käsitlevad emade ja tütarde 

suhteid. Tema tuntuim romaan «Õnnerõõmu klubi» (The Joy Luck Club) on 

tõlgitud 35 keelde. Kes? 

 

14. 2010. aastal nomineeriti ta aasta varem välja tulnud filmi eest nii Oscarile kui 

Ameerika Lavastajate Gildi auhinnale (aga ei võitnud kumbagi). Kes on seni 

ainus afroameerika lavastaja, kelle film on kandideerinud parima filmi 

Oscarile? 

 

15. See 1988. aasta Robert Zemeckise film kujutab maailma, kus animeeritud 

tegelased suhtlevad vahetult päris näitlejatega. Peaosas on Bob Hoskins, kes 

uurib nimitegelase poolt väidetavalt sooritatud mõrva. Mis film? 

 

16. «Aparajito» («Alistamatu», 1956) on teine osa hinnatud filmitriloogiast, 

mille nimi ühtib ühe animasarja «Simpsonid» tegelase nimega. Mis on triloogia 

 



 

nimi? 

17. See Prantsuse teatri- ja filminäitlejanna oli rahvusvaheline staar, 

tuuritades 1899. aastal enda loodud teatritrupiga kogu maailmas. Üks tema 

kuulsamaid rolle oli Napoleoni ainsa poja oma (too suri 21-aastasena, näitlejanna 

oli tede kehastades 55-aastane). Ta oli ka üks esimesi Hamletit kehastanud naisi. 

Kes oli see näitlejanna, kes jätkas esinemisi ka pärast seda, kui tal 1915. aastal 

jalg amputeeriti? 

 

18. Tito rätsepa pojana Jugoslaavias 1951. aastal sündinud mees kolis 9-

aastasena Prantsusmaale. Üks tema raamatuist inspireeris uudse spordiala 

malepoksi, kuid tuntuim on ta ulmekoomiksisarjaga «Nikopoli triloogia», milles 

Egiptuse jumalad naasevad 21. sajandi Maale. Kes? 

 

19. Mis on seni ainus film, mis on võitnud rohkem kui kümme Oscarit (sai neid 

11, sealhulgas parima filmi auhinna), kuid nende seas polnud ühtegi 

näitlemiskategooria nominatsiooni? 

 

20. Millise 2004. aasta filmi tegemisel rebestas Brad Pitt enda Achilleuse 

kõõlust? 

 

21. Kuna tal on krahvitiitel, käib tema täisnime juurde ka täiend von 

Donnersmark. Kelle 1980. aastate Ida-Saksamaad kujutav film «Teiste elu» (Das 

Leben der Anderen) võitis 2006. aastal parima võõrkeelse filmi Oscari? 

 

22. Selles 1932. aasta filmis mängisid Joan Crawford, Wallace Beery ning John 

ja Lionel Barrymore. Greta Garbo ütleb seal tõepoolest lause: «Ma tahan üksi 

olla...». Milline parima filmi Oscari pälvinud linateos? 

 

23. Millise seitsmetähelise nime all tunneme viikingite ruunisüsteemi? See 

on kokku pandud esimese kuue ruuni nimede esimesest foneemist.  

 

24. Parimaks Bengali kirjanikuks peetud romaanikirjanikult, poeedilt ja 

ajairjanikult on ilmunud näiteks «Kapalkundala» (1866), «Chandrasekhar» 

(1877), «Rajsimha» (1881) ja «Vande Mataram» millest sai hiljem India 

rahvuslik laul? 

 

25. 2001. aastal valminud 172-minutilise auhinnatud filmi «Atanarjuat: The Fast 

Runner» nimirollis on Natar Ungalaaq. See tugineb sajanditevanusel legendil ja 

räägib üleloomulikest jõududest, mis mõjutavad perekondade vahelist 

võimuvõitlust. Tegu on esimese täielikult selles keeles vändatud mängufilmiga? 

Mis keeles? 

 

26. Ta oli Ameerika esimene ametlik poeet (Poet Laureate), pälvis kaks 

Pulitzeri preemiat luule ja ühe proosa eest. Tema teoste seas on auhinnatud 

romaan «All The King's Men». Kes? 

 

27. Supa Strikas on kogu Aafrikas leviv jalgpalliteemaline koomiks ja 

multifilmisari. Maailma parimast jalgpallimeeskonnast kõnelev koomiks ilmub 

igakuiselt tiraažiga 1,4 miljonit ning levib 16 riiki. Multifilmi näidatakse 

samades maades, lisaks Kagu-Aasias ja Ladina-Ameerikas. Koomiksiriba iga 

pildi sees on reklaam, mis toodab tulu ja lubab riba ajalehtedele jagada tasuta. 

Mis riigist pärineb Supa Strikase koomiks? 

 

28. Millises kirjandusklassikasse kuuluvas teoses kirjeldatakse ühe sissepääsu 

kohal fraasi «Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate» («Kõik lootus jätke siia 

sisenedes!»)? 

 

29. Millises rahvuseeposes esinevad vaenuliku Pohjola riigi valitsejanna Louhi, 

kangelane Väinämöinen, sepp Ilmarinen ja müütiline objekt Sampo? 

 

30. Ta sai tuntuks rollidega filmides «Promise at Dawn» (1970), «Topkapi» 

(1964) ja «Pote tin Kyriaki» (Never on Sunday), mille eest kandideeris 1960. 

aastal ka parima näitlejanna Oscarile. Hiljem läks see Kreeka näitlejanna 

poliitikasse, olles riigi kultuuriminister aastatel 1981-89 ja 93-94. Temalt pärineb 

ka Euroopa kultuuripealinna idee. Kes? 

 

 

 



 

WQC 2012 

 

Elustiil 

 

 

1. Milline külm liharoog leiutati 1950. aastal ja sai nime Veneetsia 

maalikunstniku järgi, sest roa värv meenutas restorani omanikule värve, 

mida kunstnik oma töödes kasutas?  

 

2. Mis värvi on farmaatsiafirma Pfizer logo? Selle kuju ja värv on 

sarnased ühele edukale ainult meestele mõeldud retseptiravimile, mida 

firma valmistab. 

 

3. Islami ühiskonnas tähistas see sõna kõigepealt pakki dokumente, 

seejärel viidati sellega ametiruumidele, kes neid pabereid kasutasid, 

lõpuks laienes mõiste ka istmetele, mida neis ametiruumides leida võis. 

Mis mõiste? 

 

4. Selle aasta märtsis suri 89 aasta vanuses Tai miljonär Chaleo 

Yoovidhya. Koos austerlase Dietrich Mateschitz asutas ta 1989. aastal 

ühe maailmakuulsa firma, mis on tuntust kogunud ka sporti 

sponsoreerides. Mis firma?  

 

5. Kuidas nimetatakse viljastatud munarakku ehk muna- ja 

seemneraku ühinemisel tekkivad rakku, mis areneb edasi embrüoks? 

 

6. Moetööstuses nimetatakse eri riideesemeste valmistamisel kasutatavat 

väga noorte karakuli tallede villa ühe Vene linna järgi. Millise? 

 

7. See Prantsuse kokk (1846-1935) on tuntud kui moodsa Prantsuse 

haute cuisine’i rajaja. Tema suurteos «Le Guide Culinaire» on ühtaegu 

nii kokaraamat kui toiduvalmistamise õpik. Tema kuulsate retseptide 

seas on Tournedos Steak Rossini ja Peach Melba. Kes? 

 

8. «Jerk» on algselt sea- või kanaliha valmistamise viis, mille puhul liha 

hõõrutakse või marineeritakse vürtsidega ja küpsetatakse siis aeglaselt. 

Mis riigist see pärineb? 

 

9. See luksuslik kasiinokuurort asub kolme sõidutunni kaugusel 

Johannesburgist. 1980. aastatel sai sellest apartheidi sümbol ning 

kümned muusikud salvestasid üheskoos laulu, milles lubasid, et ei esine 

selles kohas kunagi. Mis paik? 

 

10. Milline teesort, mis on nime saanud Himaalaja jalamil asuva India 

paiga, tähendab otsetõlkes «välgunoolte maa»? 

 

11. Millises keha osas asuvad närvirakke kahjustab Creutzfeldt-Jakobi 

tõbi tänu prioonides kutsutud osakestele peamiselt?  

 

12. Seda kontseptsiooni mainiti esmakordselt ungarlase Frigyes Karinthy 

novellis «Ahelad». Hiljem nimetas Ameerika sotsioloog Stanley 

Milgram seda «väikese maailma probleemiks» ja korraldas katseid selle 

tõestamiseks. Tema tööd ilmusid ajakirjas Psychology Today, kus nähtus 

omale ka küsitava nimetuse sai. Mis mõiste (võib vastata ka inglise 

keeles)? 

 

13. Inimkarvade söömine võib põhjustada haruldase kõhuvaevuse, mis 

on nime saanud ühe muinasjututegelase järgi. Kelle?  

 

14. Diafragmat (vahelihast) kasutame tavaliselt hingamiseks. Millise heli 

toome aga kuuldavale selle lihase äkilise tahtmatu kokkutõmbe korral? 

 

15. Millise vürtsika köögi nimetus pärineb 18. sajandil Kanada Atlandi 

rannikult küüditatutelt, kes sellele toiduvalmistamise viisile aluse panid? 

Nende järgi on nime saanud ka Maine’is asuv USA rahvuspark. 

 

16. Milline teismeliste rõivaid müüv poekett, kes opereerib ka 

harufirmasid Hollister Co. ja Gilly Hicks, pakkus USA tõsielusarjade 

kangelasele Situationile raha, et see lõpetaks tema Casual Luxury sarja 

toodete kandmise? 

 



 

17. Milline firma tõi müügile helendavad tossud, et koguda raha 

Michael J. Foxi fondile Parkinsoni tõve uuringute jaoks? Tossud 

sarnanevad neile, mida Fox kandis filmis «Tagasi tulevikku II». 

 

18. Üks populaarsemaid Prantsuse dieete lööb nüüd laineid ookeani taga 

ja mujalgi maailmas. Milline valgurikas kalorivaene dieet koosneb 

neljast faasist: rünnak, kaalulangetus, tulemuste kinnistamine ja 

stabiliseerimine? 

 

19. Paavsti suveresidents asub Roomast kagusse jäävas linnas, iidse 

Alba Longa linna asukohal, vaatega Albano järvele. Mis on linna nimi? 

 

 

20. Kui ta avas 1991. aastal Pariisis oma esimese poe, oli tema esimeste 

klientide seas Monaco printsesse Caroline. Milline legendaarse 

kingalooja tunnusmärgiks on läikivad, punaseks lakitud kingatallad? 

 

21. Selle Põhja-Ameerika põliselanike leiutatud energiarikka toidu 

võtsid kasutusele Arktika ja Antarktika uurijad. Rasva ja valgu segu 

valmistati traditsooniliselt piisoni, põdra või hirve lihast, mis oli 

peenestatud väikesteks tükkideks. Mõnikord lisati kuivatatud puuvilju. 

Mis toit? 

 

22. 2008. aastal näitasid Taani teadlased, et kõik teatud omadusega 

inimesed pärinevad ühest inimesest, kes elas millalgi 6000-10 000 aasta 

eest ja kelle OCA2-geenis vahetus üks adeniin mutatsiooni tulemusel 

guaniiniga. Mis omadus? 

 

23. Kreekakeelsetest sõnadest «vastu» ja «kaitse» on tuletatud nimetus 

šokile, mida iseloomustab veresoone laienemine ägeda ja raske 

allergilise reaktsiooni korral. Kuidas seda nimetatakse? 

 

24. Milline halvustav nimetus on rahanduses antud kõrge tootlusega 

võlakirjadele, mille on madal reiting ja suur risk hapuks minna, kuid ka 

võimalus suurteks tuludeks? 

 

25. Budweiseri õllefirma põrkas Euroopas juriidilise probleemi otsa, sest 

siin oli samanimeline õlu juba olemas. See sai nime Budweisi linna järgi. 

Millises riigis see linn asub? 

 

26. Ajakirja Forbes 2007. aastal koostatud enim külastatud 

atraktsioonide nimekirjas leiame kohtadelt 16. ja 22. paigad nimedega 

Everland ja Lotte World. Millises Aasia riigis need megapargid asuvad? 

 

Järgmiste küsimuste pilte vaata eraldi lehelt!  

27. Milline Aasia pealinna järgi nime saanud ja algselt siidi puhul 

kasutatud kudumistehnika juures kootakse muster kanga sisse? 14.-16. 

sajandini oli kangas enamasti ühevärviline, kuid hiljem tulid moodi 

mitmevärvilised variatsioonid. Milline kudumistehnika või kangas?  

 

28. Millise Kagu-Aasia endise pealinna siluetti ilmestab 113 meetri 

kõrgune Shwe Ddagoni pagood? 

 

29. Kuidas nimetatakse Ladina-Ameerika keepi, mis on valmistatud 

nelinurksest riidetükist, mille keskel on pea jaoks auk? 

 

30. Seda tüüpi jakki on tihti kandnud kurikaelad James Bondi filmides. 

Tuntuks on see saanud aga ühe kuulsa Aasia riigimehe (1889-1964) 

nime järgi. Kelle? 

 

 



 

WQC 2012 

 

Sport 

 

 

 

1. Kui mitu korda tuleb kergejõustiklastel 3000 m takistusjooksus hüpata üle 

veetakistuse? 

 

2. Millisel spordialal sai Island 2008. aasta olümpiamängudel hõbemedali tänu 

võitudele Venemaa, Saksamaa, Poola ja Hispaania üle? 

 

3. Milline Itaalia päritolu USA võidusõitja on ainus, kes on võitnud Daytona 

500 (aastal 1967) ja Indy 500 sõidu (1969) ning Vormel-1 (1978) 

maailmameistritiitli? Aastal 1993 sai temast esimene sõitja, kes on võitnud 

IndyCari etappe neljal erineval aastakümnel. 

 

4. Sawao Katol on 2011. aasta seisuga rohkem olümpiakuldasid kui ühelgi teisel 

aasialasel. Millisel alal ta oma medalid võitis? 

 

5. Kuigi see mäng leiutati Indias, sai esimene indialane male maailmameistriks 

alles 2007. aastal. Kes on ka 2012. aasta alguse seisuga vaieldamatu 

maailmameister? 

 

6. Millise täringuga mängitava lauamängu leiutas prantsuse režissöör Albert 

Lamorisse? Aastal 1957 tuli see välja nime all La Conquête du Monde («Maailma 

vallutamine»). Mängijad juhivad armeesid ja vallutavad territooriume teistelt 

mängijatelt. 

 

7. Nimetage kas õde või vend ainsast õde-venda paarist, kes on mõlemad olnud 

tennises maailma edetabelis esikohal. Õde oli seda WTA tabelis, vend kümme 

aastat varem ATP edetabelis. 

 

8. Küsitav Elevandiluuranniku jalgpallur valiti 2011. aasta Aafrika parimaks 

jalgpalluriks. FC Barcelonas kandis ta särki numbriga 24, meenutamaks oma 

poisipõlve iidolit Patrick Vieirat; Manchester Citysse siirdudes valis ta 

särginumbriks 42, kuna number 24 oli tema iidoli poolt juba hõivatud. Kes? 

 

9. Pärast tähtmängija karjääri lõppu loobutakse mõnikord klubis tema särginumbri 

edasisest kasutamisest. Mõnikord on austus nii suur, et sellest loobuvad kõik 

klubid. Mis numbrit ei kasutata enam NHL klubides pärast Wayne Gretzky 

loobumist? 

 

10. Ganondorf Dragmire on Gerudo-nimelise kõrberöövlite jõugu juht. Millises 

videomängude seerias on ta kangelane põhivastane? 

 

11. Veebruaris 2012 kohtusid ühel Ash-Shāriqah’s peetud spordiüritusel 

Afghanistani ja Pakistani koondised. Pakistan võitis, kuid võistlus tekitas tohutut 

tähelepanu ka kaotajate poolel. Isegi Taliban, kes selle mängu kunagi ära keelas, 

saatis Afganistani meeskonnale oma tervituse. Mis spordialal võisteldi? 

 

12. Nimetage esimene austraallanna, kes valiti IAAFi poolt aasta 

kergejõustiklaseks. Ta võitis 2011. aastal 15 võistlust 100 m tõkkejooksus, 

muuhulgas valitsedes ka MMi. 

 

13. Nimetage ühest populaarsest lauamängust pärit saar, mida on õnnistatud 

rikkalike loodusvaradega (mets, teravili, lambad, savi ja kivimid). Saarel paikneb 

väike kõrb, seal on probleeme röövlitega, täheldada võib raskelt seletatavat 

tendentsi, et need varad paigutuvad ümber kuusnurksete tükkide vahel.  

 

14. Nimetage riik, kus elab 0,7 protsenti maailma rahvastikust, kuid 2. jaanuari 

2012 seisuga pärineb sealt tervelt neli maailma naisgolfimängijate esikümnesse 

kuulujat ning Rolexi edetabeli top 50st on sellest riigist tervelt 18 mängijat. 

 

15. Sellel staadionil püstitati NFL Superbowli mängude publikurekord: 1980. 

aastal vaatas mängu 103 985 pealtvaatajat. 1999 peeti staadionil FIFA naiste 

jalgpalli-MM finaalmäng, suurima pealtvaatajate arvuga naiste spordiüritus (90 

185 pealtvaatajat). Mis staadion? 

 

16. 2016. aastast kuulub ragbi OM-kavva. Olümpial ei mängi meeskonnas mitte  



 

13 mängijat ega ka 15 mängijat, nagu levinud versioonides. OMil kasutatav ragbi 

versioon leiutati Šotimaal 1883. aastal, kuid suurvõistustel leidis esmakordselt 

asutamist alles 1998 Kuala Lumpuris Briti ühenduse mängudel. Mitu mängijat on 

OM-l ragbi meeskonnas? 

17. Nimetage tegelane, kes ühes videomängude seerias tegi puhtaks Isle Delfino 

saare, kasutades seadet Flash Liquidizer Ultra Dousing Device ehk F.L.U.D.D. 

 

18. Milline saavutus ühendab ainult selles loetelus olevaid rattureid: Firmin 

Lambot (1922), Roger Walkowiak (1956), Gastone Nencini (1960), Lucien Aimar 

(1966), Greg Lemond (1990), Oscar Pereiro (2006), Alberto Contador (2010)? 

 

19. See antiik-kreeka spordiala ühendas poksi ja maadlust. See oli metsik võitlus, 

kus keelatud olid üksnes hammustamine ja silmade väljatorkamine. Võitlus 

lõppes, kui üks vastastest andis alla, kaotas teadvuse või heitis hinge. Mis 

spordiala? 

 

20. Tšehhi kergejõustiklane Roman Sebrle oli 2000. aastate parim kümnevõistleja. 

Tema karjäär oli ohus 2007. aastal, kui juhtus . . . milline õnnelik õnnetus? 

 

21. Nimetage jaapani sõna, mis tähistab nii kabuki teatri liikumismustrit, 

traditsioonilist teetseremooniat kui koreograafilisi harjutusi jaapani 

võitluskunstides (džuudo, karate, kendo, aikido). 

 

 

22. Küsitav endine motovõidusõitja hukkus helikopteriõnnetuses Malis 1986. 

aastal. Just tema pani aluse Pariis – Dakari rallile ja oli selle peakorraldajaid. 

 

23. Nimetage pesapalli kuulsuste halli liige, kes püstitas aastail 1957-76 mitmeid 

liiga löökide (batting) rekordeid. Neil aastail mängis ta võistkondades 

Milwaukee/Atlanta Braves ja Milwaukee Brewers. 

 

24. Nimetage jalgpallur, kes on löönud kiireima värava MM finaalturniiridel. See 

juhtus Daegus 29. juunil 2002 Türgi ja väljakuperemeeste Lõuna-Korea matši 11. 

sekundil. 

 

25. Austraallane Steven Bradbury oli esimene lõunapoolkera sportlane, kes võitis 

talimängudel olümpiakulla, seda tänu ühele suurele kukkumisele. Mis spordialal? 

 

26. Harva on üks sportlane jahmatanud tervet rahvust enam, kui see hollandlane, 

kes tuli džuudo absoluutkaalus esimeseks olümpiavõitjaks, alistades 1964. aastal 

Tokio olümpiafinaalis suurfavoriidi Akio Kaminaga. Kes on see sportlane? 

 

27. 2016 suve-OMi kergejõustikuvõistlused peetakse Rio de Janeiro staadionil, 

mis kannab aastail 1974-1998 FIFA presidendina tegutsenud mehe nime. Kelle? 

 

Järgmiste küsimuste pilte vaata eraldi lehelt!  

28. He Nimetage ainus kolledžimängija, kes pääses 1992. aasta Barcelona 

olümpiamängudeks USA Dream Teami. Selle koha võttis ta Shaquille O’Nealilt. 

Hiljem valis ta Minnesota Timberwolves ning NBAs mängis ta kokku 13 hooaega 

(Detroit Pistons, Dallas Mavericks, Washington Wizards). Karjääri lõpetas ta 2005 

Miami Heati mängijana. 

 

29. Nimetage USA surfaja, kes on võitnud 11 surfi maailmameistritiitlit, 

osalenud seriaalis «Rannavalve» ja on oma nime andnud videomängule. 

 

30. Ainus elusolev sportlane, kes on võitnud mõlemat venda Klitškod, kannab 

hüüdnime “The Nigerian Nightmare”. Nimetage see endine WBC (World Boxing 

Council) raskekaalu tšempion. 

 

 

 



 

WQC 2012 

 

Teadus, loodus 

 

1. Uuringud on näidanud, et parme meelitab ligi horisontaalselt 

polariseerunud valgus. Kuna valge pind seda ei peegelda, on heleda karvaga 

hobused putukate eest paremini kaitstud kui tumeda karvaga. Millised 

hobuslased on aga kõige õnnelikumad - nende karvkattelt peegeldunud 

valgusmuster on parmudele kõige vähem ligitõmbavam?  

 

2. 1971. aastal algatas psühholoogiaprofessor Philip Zimbardo juhtimisel 

tegutsenud teadlaste rühm vastuolulise eksperimendi, et uurida, kuidas 

mõjutab inimesi jagamine vangideks ja vangivalvuriteks. Eksperiment on 

tänapäeval tuntud selle ülikooli nime järgi, kus see läbi viidi. Mis ülikool? 

 

3. Kuidas nimetatakse keemias aine üleminekut otse tahkest olekust 

gaasilisse, ilma et vahepeal oleks vedelikufaas? 

 

4. Sel mineraalil (FeS2) on kuldne läige, mistõttu kutsutakse teda 

«kassikullaks». Millist mineraali on paljud kullaotsijad ajanud segamini 

tõelise väärismetalliga? 

 

5. Selle SI-süsteemi eelse energiaühiku levinuim definitsioon kõlab: 

energia hulk, mis on vajalik ühe grammi vee temperatuuri tõstmiseks ühe 

kraadi võrra (14.5 °C kuni 15.5 °C). Milline ühik? 

 

6. Milline üldnimetaja antakse metallidele, mis on vastupidavad 

oksüdeerumisele ja korrosioonile niiskes õhus? Need on reeglina hinnalised, 

näiteks roodium, osmium ja pallaadium. 

 

7. Kuidas nimetatakse antropoloogias uskumust, et looduslik objekt, 

näiteks taim või loom, on üleloomulikul moel seotud kindla perekonna või 

hõimuga? Seda objekti siis austatakse, et saada sellest väge. 

 

8. 730 perekonda ja rohkem kui 19 400 liiki teevad sellest suuruselt 

kolmanda õistaimede sugukonna (käpaliste ja korvõieliste järel). 

Sugukonnas on palju tähtsaid põllumajanduskultuure, näiteks sojauba, uba, 

hernes, lutsern, maapähkel ja jaanikaun. Mis sugukond? 

 

9. Putukate keha on jagatud kolmeks ühendatud, kuid selgeks eristuvaks 

osaks. Kaks neist on pea ja tagakeha (abdoomen). Kuidas nimetatakse 

putukate keha keskmist osa? 

 

10. Rubisco on ilmselt kõige levinum valk Maa peal. Millise tähtsa 

bioloogilise protsessi juures mängib see valk võtmerolli? 

 

11. 1918. võitis ta Nobeli preemia, aasta hiljem avastas oma nime aga 

liitlasvägede poolt koostatud sõjakurjategijate nimistust. Kes? 

 

12. See on lihtsaim süsiniku kolmiksidemega süsivesinik (valem C2H2). 

Mis on selle värvitu gaasi nimi, mida kasutatakse keevitamisel ja metallide 

lõikamisel? 

 

13. Seda võib lugeda nii loodus- kui humanitaarteaduseks, mõnel pool 

käsitatakse seda antropoloogia osana. Kuidas nimetatakse inimühiskonna 

uurimist inimtegevuse tagajärjel tekkinud materiaalsete tõendite 

väljakaevamise ning analüüsi ja keskkonnaandmete põhjal? 

 

14. Kuidas nimetatakse Maa sisemuse osa, mis asub maakoore ja tuuma 

vahel? 

 

 

15. Seda äärmisel kõrge sulamistemperatuuriga (3695 K, vaid süsinikul on 

see kõrgem) elementi kasutatakse noolemängu nooleotste valmistamisel ja 

naftatööstuses katalüsaatorina. Selle elemendi karbiidist valmistatakse 

puurimis- ja saagimisvarustust. Tema sulamid on kõvad, kuid haprad. 

Milline metall?  

 

16. Nobeli rahupreemia laureaat Muhammad Yunus asutas selle väga  



 

väikeseid laene pakkuva panga 1976. aastal Bangladeshis. 2500 

harukontoriga pank pakub laene inimestele, kel pole mingit lisatagatist. 

Laenajate seas on palju naisi ning ettevõtmisest on saanud musternäide, 

kuidas pakkuda vaestele tõhusalt abi selleks, et nad saaksid end ise aidata. 

Mis on panga nimi? 

17. Kujutlege, et üks prooton paisutatakse terve Universumi suuruseks. 

Küsitav pikkusühik võrduks sel juhul inimese pikkusega. See on väikseim 

võimalik pikkusühik, sada triljonit korda prootoni läbimõõdust väiksem. 

See mängib olulist rolli kõiksuse teooria, stringiteooria ja Suure Paugu 

teooria juures. Kuidas nimetatakse pikkust 1,6 x 10
-35 

m? 

 

18. Vaid kolm teadaolevat Fibonacci arvu on täisarvu ruudud (kui 

arvestada nende hulka ka 0 ja 1). Milline on kolmas? 

 

19. Tema nimi tähendab itaalia keeles «kukke». Kes on see bioteadlane, 

kes oli AIDSi põhjustava HI-viiruse üks avastajaist ja kes töötas välja testi, 

mille abil nakkust inimeses tuvastada?   

 

20. Milline küüslauku meenutava lõhna poolest tuntud keemiline element 

on üks väheseid, mis reageerib keemiliselt kullaga? Tulemuseks on 

mineraal kalaveriit. 

 

21. Reeglina on see võrdne elektronide arvuga, mis osalevad sidemete 

loomisel. Kuidas nimetatakse keemias maksimaalset aatomit arvu, 

millega kindel aatom saab sideme luua? 

 

22. Millise kõva mineraali vastavalt sinine ja punane erim on safiir ja 

rubiin?  

 

23. 19. sajandi lõpul muutusid neil lindudel paaritumisperioodil tulevad 

pikad kaharad suled moekaubaks daamide kübaratel. Lindude massiline 

tapmine viis lõpuks Kuningliku Linnukaitseühingu asutamiseni 1889. 

aastal. Mis lind? 

 

24. See väike ohustatud loomake on viskatša sugulane ja elab peamiselt 

Boliivia, Tšiili ja Peruu mägipiirkondades. Ent tema nimi on hästi tuntud ka 

Costa Ricas. Mis loom? 

 

25. See alklaste sugukonda kuuluv merelind elab peamiselt Atlandi 

põhjaosas, toitudes kaladest ja teistest mereelukatest. Teda on kerge ära 

tunda kirju noka järgi. Mis nime kannab see lind, keda Islandil peetakse 

delikatessiks? 

 

26. Maailma kõige väiksemaid primaate leiab ainult Filipiinidelt, 

Sulawesi, Borneo ja Sumatra saarelt. Nad suudavad primaatidest ainsana 

suhelda inimkõrva tajuulatusest välja jäävate ultrahelide abil. Kes? 

 

27. Pildil olev paaviani pindluu on arvatavasti 22 000 aasta vanune ja sai 

nime Kongo piirkonna järgi, kust see 1960. aastal leiti. Sellesse on kriibitud 

matemaatilisi tehteid, teiste seas algarvude loetelu. Kuidas nimetatakse seda 

arvatavalt inimkonna vanimat matemaatilist abivahendit? 

 

28. Täiskasvanud isendid on teistest Aasias elevantidest 30-60 cm lühemad, 

ümaramad, väiksema pea ja pikema, peaaegu maani ulatuva sabaga. Nad on 

vöhem agressiivsed kui maismaal elavad sugulased. Millisel saarel elutseb 

selgelt eristuv Aasia elevandi alamliik, keda nimetatakse ka 

kääbuselevandiks?  

 

29. Kuidas nimetatakse rühma väljasurnud lülijalgseid, kes asustasid 

maailmameresid suure osa paleosoikumist ja kellest viimased surid välja 

umbes 250 miljoni aasta eest? 

 

30. Need okaspuud kasvavad põhjapoolkeral laialdaselt, eriti jahedamas 

kliimas ja mäenõlvadel. Kõrgust on neil 15-50 meetrit, lehed on 

okkakujulised ja langevad sügisel maha. Mis on üks väheseid heitlehiseid 

okaspuid? 

 

 



 

WQC 2012 

 

Kultuur 

 

 

1. UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistus on selles riigist tosin 

kultuurinähtust - tähelepanuväärne saavutus, arvestades riigi suurust. Seal on 

näiteks pitsitegemine, piparkookide valmistamine, puust lastelelude 

tegemine ja Istria poolsaare kahehäälne laul ja pillimäng. Millise riigi 

kultuuripärand? 

 

2. Ši-iitlus on islami suurusel teine uskkond. Kui Indoneesia on maailma 

suurima islamikogukonnaga maa, siis millises riigis leidub kõige rohkem 

ši-iidi moslemeid? 

 

3. Kunstnik Vincent Van Gogh maailmas mitmed oma meistritööd selles 

Prantsuse linnas, kuhu ta kolis aastal 1888. Linna nimi esineb ka mitme 

maali nimes. Milline linn? 

 

4. Kuidas nimetatakse naisekujulist tugisammast? 

 

 

5. 1946. aastal kavatses New Yorgi moodsa kunsti museum korraldada selle 

fotograafi postuumse näituse. Selgus, et enneaegselt, sest fotograaf oli elu ja 

tervise juures, asutas aasta hiljem fotoagentuuri Magnum ja elas aastani 

2004, peaaegu saja aasta vanuseks. Kes? 

 

6. Hiinlaste järgi on selle tiitli kandja Tiibeti munk nimega Gyaincain 

Norbu. Tiibeti eksiilvalitsus peab selle tiitli õigusjärgseks omanikuks aga 

Gedhun Nyimat, kes vahistati kuueaastasena ja on tuntud maailma noorima 

poliitivangina. Milline Tiibeti budismis teisel kohal olev tiitel, millest 

kõrgem on vaid dalai-laama? 

 

7. Millist nime kannab kogu Okeaanias tähistatav tähtpäev, millega iga 

aasta 25. aprillil mälestati algul Esimese maailmasõja Gallipoli kampaanias 

hukkunud sõdureid, hiljem aga kõiki oma riigi eest langenud sõjamehi?  

 

8. Chayo, chado ja tarye on vastavalt Hiina, Jaapani ja Korea nimetused 

ühele tseremooniale. Millise tootega on need seotud? 

 

9. 2011. aastal selgus, et Nižni Novgorodis tegutseb ainult naistest koosnev 

ususekt, kes kummardab üht riigipead apostel Pauluse reinkarnatsioonina. 

Keda? 

 

10. Selles arhitekt Daniel Libeskindi kujundatud Berliini muuseumis on 

mitu tühja ruumi, mis tähistavad kaotusvalu, hoone ise on siksakikujuline ja 

sinna pääseb ainult maa-aluse käigu käigu. Milline muuseum?  

 

11. Printsess Ennigaldi oli Uus-Babüloonia impeeriumi viimase kuninga 

Naboniduse tütar. Ta oli Ennigaldi-Nanna muuseumi kuraator, tegu on ühe 

varaseima ajaloolastele teadaoleva muuseumiga, pärinedes umbes aastast 

560 eKr. Millises muistses linnas asus see muuseum? Tänapäeva Iraagis 

asuv linn olevat olnud ka Aabrahami sünnilinn. 

 

12. Ghandi Jayanti on India tähtpäev, millega tähistatakse Mahatma Gandhi 

sünnipäeva. Samal kuul tähistatakse mujal maailmas näiteks Maailma 

Loomade Päeva, Leif Eriksoni päeva, Baskide päeva, Saksa-Ameerika 

päeva. Milline kuu? 

 

13. Sopdet oli Egiptuse mütoloogias jumalanna, keda seostati tähega, mis 

ilmus taevasse juulis samal ajal iga-aastase üleujutusega. Tähe ilmumine 

tähistas muistse Egiptuse põllumeestele uue aasta algust. Mis nime all 

tunneme tähte tänapäeval? 

 

14. Millise pühakirja lõigud on graveeritud Agras asuva Taj Mahali 

välismüürile? 

 

 

15. Millisest rahvusest oli filosoof Søren Kierkegaard, keda peetakse  



 

eksistentsialismi isaks? 

16. 2005. aastal veenis Sean Parker graffiti-kunstnikku David Choed 

värvima ära selle firma peakontori seinad, saades vastutasuks ettevõtte 

aktsiaid. Tänavu, kui firma läks börsile, on sellest saanud korralik kapital. 

Milline firma? 

 

17. Läänepoolkera esimesed tsivilisatsioonid oli Chavin Peruus ja olmeegid 

Mehhikos. Mõlemad austasid üht suurt kaslast. Keda? 

 

 

18. Mormoonide pühakirjas peetakse teda viimaseks prohvetiks. 1823 ilmus 

ta Joseph Smithile inglina, kes valvab Mormoni raamatu allikmaterjaliks 

olevaid kuldplaate. Ingli nimi kattub ühe Aafrika idapoolse osa pealinna 

nimega. Mis nimi? 

 

19. Piiblis on ta Hami vanim poeg ja Nimrodi isa. Teda peetakse Moosese 

esimeses raamatus mainitud tumedanahalise rahva esiisaks, kes elasid tema 

järgi nimetatud maal, mida ümbritses Gihoni jõgi. Kes? Tema nimi kõlab 

samamoodi kui «mägi» või «tapma» pärsia keeles ja moodustab osa suure, 

peamiselt Afganistanis asuva mäestiku nimest. 

 

Järgmiste küsimuste pilte vaata eraldi lehelt!  

20. See 319 meetri kõrgune art deco meistriteos sai tuntuks tänu 

roostevabast terasest kroonile. Milline korporatsioon selle hoone ehitas? 

 

21. Sama nime kannavad kuuus Pariisi kontserdisaal ja ühe USA osariigi 

pealinn. Millise nime andis Edouard Manet oma kuulsale 1863.a. maalile, 

mida peeti omal ajal ebamoraalseks? Mitte seetõttu, et sel oli alasti 

prostituut, vaid kuna ta vaatas julgelt vaatajale silma. 

 

22. Milline maailmakuulus salatsev tänavakunstnik ehitas 2007. aastal 

Glastonbury muusikafestivalil Stonehenge’i koopia, kasutades kivide asemel 

teisaldatavaid tualette? 

 

23. See 1954.a. Mumbais sündinud ideekunstnik ja Turneri auhinna 

võitja on üks populaarsemaid tänapäeva kunstnikke. Näete tema 2010.a. 

skulptuuri nimega «Turning the World Upside Down, Jerusalem». Kes? 

 

24. See Hollandi-Ameerika kunstnik, kelle iseloomulikku tööd «Woman 

V» näete, eksperimenteeris ilu mõistega. Ta oli 1950. aastatel esile kerkinud 

New Yorgi maalikoolkonna liige, ka tema abikaasa Elaine oli hinnatud 

abstraktne ekspressionist. Kes? 

 

25. Milline 15. sajandi Flaami kunstniku üks tuntumaid töid on nähtav 

«Mees punase turbaniga»? 

 

26. Millise jaapanikeelse terminiga nimetatakse arhitektuuris traditsioonilist 

Jaapani väravat, milliseid kohtab Shinto templite sissepääsu juures?  

 

27. Nad on tuntud ka Birma kaelkirjaknaistena. Millise hõimu naised 

kasutavad lapseeast alates kaelarõngaid, et nende abil kaela pikendada? 

 

28. Tema tuntuim töö on «Tööline ja kolhoositar». Millist 1889. aastal 

sündinud kunstnikku nimetati Nõukogude skulptuuri kuningannaks? 

 

29. Need kaks kuju asuvad ühe rajatise kõrval, mis valmis 1936. aastal ja oli 

esimene, mis vajas suuremahulisemaid müürsepatöid kui suur Giza 

püramiid. Mis rajatis? 

 

30. Kuidas nimetatakse neid astmete ja treppidega templitorne, mide rajati 

Mesopotaania orus ja Lääne-Iraani platool ajal umbes 2200-500 eKr? Pildil 

näete üht paremini säilinud näidet Ur linnast. 

 

 

 



 

Meelelahutus: 

1. Thelonius MONK 

2. PRINCE 

3. ACHTUNG BABY 

4. LIIBANON 

5. CREMONA 

6. 99 LUFTBALLONS (Nena) 

7. CIRQUE du SOLEIL 

8. TOSCA (Floria Tosca) 

9. Bobby McFERRIN 

10. BALLET RUSSES 

11. Weird Al JANKOVIC 

12. «KIMALASE LEND» 

13. Jean Paul MARTINI 

14. BJÖRK 

15. RAAGA 

16. NEW JERSEY 

17. David GEFFEN 

18. PEKINGI OOPER 

19. Mylène FARMER 

20. CALIFORNICATION 

21. Anna May WONG 

22. MARIMBA(FON) 

23. Joseph HAYDN 

24. BJÖRN AGAIN 

25. Petula CLARK 

26. SAMAVEDA 

27. RHEINGOLD 

28. MALI 

29. Dave GROHL 

30. The GIRL from IPANEMA (Ipanema tüdruk) 

 

Ajalugu: 

1. (R.M.S.) TITANIC 

2. SALPEETER 

3. SAMOA 

4. Carlos SLIM (HELU) 

5. UNION CARBIDE Corporation 

6. TŬPAC AMARU 

7. ARIZONA 

8. Nelson MANDELA 

9. CHARLEMAGNE ehk Karl Suur 

10. AIKO (või printsess TOSHI) 

11. PONTIAC (Obwandiyag) 

12. SITSIILIA VESPRID 

13. TÜRKMENISTAN 

14. EGIPTUS 

15. Pieter STUYVESANT 

16. Martin Adolf BORMANN 

17. Wyatt EARP 

18. (Rooma) LEEGION 

19. ATLAS 

20. DAYTON 

21. KRAKOW 

22. KUBLAI või KUBILAI-khaan (ka HUBILAI) 



 

23. KAMERUN 

24. ABBASSIIDI (Abbas) 

25. Mihhail KUTUZOV 

26. IRAANI PANTVANGIKRIIS 

27. IIRI PEAMINISTER (hetkel Enda KENNY) 

28. PÕHJA-KOREA 

29. Mario MONTI 

30. SÜLEIMAN I ehk SÜLEIMAN TORE 

 

Maailm: 

1. ALŽEERIA 

2. AMAZONAS 

3. TANGANYIKA järv 

4. ATLANTIS 

5. YAKUZA 

6. ISTANBUL 

7. BAIKONUR / TYURATAM 

8. RIBALAIUS (BANDWIDTH) 

9. PUERTO RICO 

10. TIJUANA 

11. KARPAADID 

12. Edwin LAND 

13. AUCKLAND 

14. BOTSWANA 

15. MALTA 

16. MONTREAL 

17. SIRI 

18. TITICACA 

19. SKYteam 

20. UUS-MEREMAA 

21. WINGDINGS 

22. TOAREEGID (TOUAREG) 

23. DYSON 

24. RWANDA 

25. ÜRÜMQI 

26. PABERI 

27. John Foster DULLES 

28. LIIBANON 

29. MACHi number 

30. HAAG 

 

Kirjandus, film: 

1. ULME (SCI-FI) 

2. MOLIÈRE (Jean-Baptiste de POQUELIN) 

3. PAKISTAN 

4. James CAIN 

5. DON QUIXOTE de la Mancha 

6. «ETTELUGEJA» (Der VORLESER, The READER) 

7. SHREK 

8. John WOO 

9. Dick TRACY 

10. KANTONI 

11. Alan RICKMAN 

12. BRASIILIA 

13. Amy TAN 



 

14. Lee DANIELS (film oli «Precious») 

15. «Jänes Roger» (WHO FRAMED ROGER RABBIT) 

16. APU triloogia (lavastaja Satyajit Ray) 

17. Sarah BERNHARDT 

18. Enes ‘Enki’ BILAL 

19. «Sõrmuste isand: kuninga tagasitulek» (The Lord of the Rings:The RETURN OF THE KING) 

20. «Trooja» (TROY) 

21. Florian HENCKEL 

22. GRAND HOTEL 

23. FUTHARK  (  ) 

24. Bankin Chandra CHATTERJEE või CHATTOPADHYAY 

25. INUKTITUTI (INUITI, ESKIMO) 

26. Robert Penn WARREN 

27. LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK 

28. «PÕRGU» («JUMALIK KOMÖÖDIA»)  

29. «KALEVALA» 

30. Melina MERCOURI 

 

Elustiil: 

1. CARPACCIO 

2. SININE (Viagra) 

3. DIIVAN 

4. RED BULL 

5. SÜGOOT 

6. ASTRAHAN 

7. Auguste ESCOFFIER 

8. JAMAICA 

9. SUN CITY 

10. DARJEELING 

11. AJU 

12. ERALDATUSE KUUS ASTET (SIX DEGREES of SEPARATION) 

13. RAPUNTZEL 

14. LUKSUMINE 

15. CAJUN 

16. ABERCROMBIE AND FITCH 

17. NIKE 

18. DUKANI dieet 

19. CASTEL GANDOLFO 

20. Christian LOUBOUTIN 

21. PEMMIKAN 

22. SINISED SILMAD 

23. ANAFÜLAKSIA / ANAFÜLAKTILIN e. ŠOKK 

24. RÄMPSVÕLA-KIRJAD (JUNK BOND) 

25. TŠEHHI Vabariik 

26. LÕUNA-KOREA 

27. DAMAST 

28. YANGON / RANGOON 

29. PONCHO / PONTŠO 

30. Jawaharlal NEHRU 

 

Sport: 

1. 7 korda 

2. KÄSIPALL 

3. Mario ANDRETTI 

4. SPORTVÕIMLEMINE 



 

5. Viswanathan ANAND 

6. «RISK» 

7. Marat SAFIN / Dinara SAFINA 

8. YAYA TOURE 

9. 99 

10. LEGEND OF ZELDA 

11. KRIKET 

12. Sally PEARSON 

13. KATAN 

14. LÕUNA-KOREA 

15. (Pasadena) ROSE BOWL 

16. 7 

17. MARIO 

18. Tour de France’i võit ilma ühegi etapivõiduta 

19. PANKRATION 

20. Sai pihta odaga 

21. KATA 

22. Thierry SABINE 

23. Hank AARON 

24. Hakan ŞÜKÜR  

25. LÜHIRAJAUISU-TAMINE 

26. Anton GEESINK 

27. João HAVELANGE 

28. Christian LAETTNER 

29. Kelly SLATER 

30. Samuel PETER 

 

Teadus, loodus: 

1. SEBRA 

2. STANFORD 

3. SUBLIMATSIOON 

4. PÜRIIT 

5. KALOR 

6. VÄÄRIS-METALLID 

7. TOTEMISM 

8. LIBLIKÕIELISED / KAUNVILJALISED 

9. RINDMIK (TOORAKS) 

10. FOTOSÜNTEES (süsiniku sidumine) 

11. Fritz HABER 

12. ATSETÜLEEN / ETÜÜN 

13. ARHEOLOOGIA 

14. VAHEVÖÖ (MANTEL) 

15. VOLFRAM 

16. GRAMEEN bank 

17. PLANCKI pikkus 

18. 144 

19. Robert GALLO 

20. TELLUUR 

21. VALENTS 

22. KORUND 

23. HÕBEHAIGUR 

24. TŠINTŠILJA (CHINCHILLA) 

25. LUNN 

26. (TONT)KANDLASED 

27. ISHANGO luu 



 

28. BORNEO 

29. TRILOBIIDID 

30. LEHIS 

 

Kultuur: 

1. HORVAATIA 

2. IRAAN 

3. ARLES 

4. KARÜATIID 

5. Henri CARTIER-BRESSON 

6. PANCHEN laama 

7. ANZACi päev 

8. TEE 

9. Vladimir PUTIN 

10. JUUDI muuseum 

11. UR (Ur Kasdim) 

12. OKTOOBER 

13. SIIRIUS / ORJATÄHT 

14. KORAAN 

15. TAANLANE 

16. FACEBOOK 

17. JAAGUAR 

18. MORONI (Komooride pealinn) 

19. KUSH (mäestik: Hindukuš) 

20. CHRYSLER 

21. OLYMPIA 

22. BANKSY 

23. Anish KAPOOR 

24. Willem DE KOONING 

25. Jan VAN EYCK 

26. TORII 

27. PADAUNG / KAREN  

28. Vera MUHHINA 

29. HOOVERi tamm 

30. TSIKURAAT 

 

 


