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1. Millist sportlikku 

nime kannab see otse 

Bosporuse väina ääres 

paiknev (vt. kaarti) 

ligemale 200 000 

elanikuga Istanbuli 

linnaosa?   

 

 

 

 

 

 

 

2. Endiine meelelahutusärimees Jüri Makarov proovis omal ajal kätt ka teleäris. 1994. aasta 

lõpus alustas proovisaadetega tema rajatud telekanal, mis pidas eetris vastu aga natuke üle 

aasta. 1996. aasta kevadel lülitati telekanali saatja kopsaka võlgnevuse tõttu välja. Ilmselt oli 

üheks jamade algallikaks 1994. aastal kevadel toimunud õnnetus, kui telekanali edastamiseks 

ostetud kallis antenn Tallinna teletorni küljest hetk pärast selle paigaldamist alla prantsatas. 

Mis telekanal? Hiljem sai kanali sageduse endale Sõnajalgade TV1.  

 

 

3. See kristliku taustaga usuliikumine tekkis Jamaikal 1930. aastatel. Usuvoolu üheks 

keskseks tegelaseks on endine Etioopia keiser Haile Selassie I (valitses aastatel 1930-1974), 

kelle suhtes pole liikumise pooldajate seas siiski päris ühest seisukohta, kes ta selline siis on 

(oli). Osad arvavad, et ta oli Kristuse taaskehastus, teised pidasid teda aga lihtsalt jumala poolt 

äravalitud valitsejaks. Mis nime kannab see Juuda Lõvi austav usuvool?  

 

 

4. Spordiajaloo üheks suurimaks rivaliteediks oli 1970.-1980. aastatel kahe meessõudja 

vaheline rebimine. Soomlane (sündinud 1953) võitis kolm olümpiakulda (1976-84) ja tuli 

kahel korral maailmameistriks. Läänesakslasel (sündinud samuti 1953) on 5 MM-tiitlit (1975, 

1978, 1981, 1983, 1986), aga samas olümpialt vaid 3 hõbedat. Neist kahel korral jäi kuld 

saavutamata just soomlase „süül“. Kes olid need kanged konkurendid?  

 

5. Kes on pildil olev härra?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tartu üksikmäng 2012                                                                               Küsimused: Tiit Naarits  
 

6. Juuresolev pilt on kaader 

eelmisel aastal valminud ungarlaste 

Bela Tarri ja Agnes Hranitzky 

filmist, mis on oma algpunktiks 

võtnud filosoof Friedrich Nietzsche 

hulluksminemise loo. Kui te teate, 

kus ja mis asjaoludel ta vaimselt 

murdus, siis on ka filmi pealkirja 

kirjutamine suhteliselt lihtne. Mis 

film?  

 

 

 

 

 

7. Nõukogude Liit valis oma tuumarelvade katsetamise paigaks stepi Kasahstani kirdeosas, 

natuke lõuna pool Irtõši jõe orust. Kuigi katsetused ei toimunud päris ühes kindlas kohas, sai 

paik endale nime (seal paiknesid teadlaste hooned) 150 km lääne pool paikneva linna järgi. 

Mis kohaga on tegemist? 

 

8. On 17. juuni 1994. Esiplaanil olev auto on 

1993. aasta Ford Bronco. Kes on roolis?  

 

 

9. 4180 km pikkune Nigeri jõgi läbib oma teel 

kahte pealinna. Ühe pealinnaga ei tohiks 

probleeme olla - selleks on jõega sama nime 

kandva riigi keskus Niamey. Milline on aga teine 

Nigeri jõe kallastel paiknev pealinn (elanikke 

viimastel andmetel 1,8 miljonit)?  

 

 

 

 

10. Maailma suurim elektroonikamess toimub igal aastal USA-s Las Vegases. 2012. aasta 

algul toimunud messi väisas rekordilised 153 000 külastajat. Messi mõte on presenteerida 

uudistooteid ning anda võimalus elektroonikatootjatele teha promo oma tulevikuideedele ja - 

kaupadele.  Näiteks 2001. aastal presenteeriti seal esmakordselt avalikkuse ees plasmatelerit. 

Millise kolmetähelise lühendiga tuntakse seda messi?  
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11. Mis seltskond on sattunud fotograafide piiramisrõngasse? Muidugi võib ka kirjutada, 

miks ja millega seoses neid nii aktiivselt jäädvustatakse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 1980. aastate keskel said populaarseks popstaaride ühislaulmised poliitilistel ja 

sotsiaalsetel teemadel. Näitena võib tuua 1984. aastal Bob Geldofi ja Midge Ure’i Etioopia 

näljahädaliste toetuseks kirjutatud laulu „Do They Know It's Christmas?". 1985. aastal valmis 

ameeriklasel Steven Van Zandtil lugu Lõuna-Aafrika apartheidirežiimi vastu. Loos teeb häält 

terve plejaad kuulsusi eesotsas Bob Dylani, Ringo Starri, Peter Gabrieli ja Lou Reediga. Laul 

sai endale nime Bophuthatswana bantustanis paikneva kuurorti järgi. Mis nime kandis see 

protestilaul? 

 

13. 25. mail 1992 juhtus kahetsusväärne intsident Eesti kaitseväes, kui Kuperjanovi 

pataljonist pääses jooksu reamees Marek Stutšilov. Relvastatud (automaadi ja 

käsigranaadiga), umbjoobes ja ettearvamatu käitumisega sõduri tabamiseks käivitatud 

erioperatsiooni sündmused kulmineerusid Valgas, kus toonane pataljoniülem tulistas 

ajateenija pihta. Lask oli paraku surmav. Kes oli tollal kuperjanovlaste pealikuks?  

 

14.  Pildil on preester Armand David, kes oli ka kõva tegija 

zooloogia ja botaanika vallas. Tegutsedes aastaid Hiinas, 

avastas maailmale suure hulga senitundmatuid taime-, puu-

, putuka-, linnu- jt. liike. Ta avastas ka 63 tundmatut 

loomaliiki, mille hulgast 2 olid eriti tähelepanuväärsed. Üks 

on neist lausa tema järgi nime saanud. Kes olid need kaks?  

 

 

15. Mille lõppu märgib traditsiooniliselt püha nimega 

Eid-al-Fitr? Sageli kasutatakse lihtsalt nimetust Eid.   
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16. Selle kunstniku loomingust leiab rohkelt maale heinakuhjadest. Kes on autor?  

 

17. Uue aasta saabumist võib tervitada ka joostes. Ühes maailma metropolis peeti sel 

aastavahetusel juba 87. korda jooksu, mille ametlikuks nimetuseks on  Corrida Internacional 

de São Silvestre. 15 km pikkusele distantsile stardib tuhandeid jooksjaid ning võitjate 

nimekiri on väga esinduslik. Viimati võitis meestest etiooplane Tariku Bekele, kes läbis 15 

kilomeetrit ajaga 43.35. Olümpiavõitja Kenenisa Bekele nooremal vennal jäi keenialase Paul 

Tergati poolt 16 aastat tagasi joostud rekordtulemusest puudu 23 sekundit. Naistest võidutses 

rajarekordit märkiva 48.48-ga Priscah Jeptoo. Mis linnas joostakse uude aastasse?  

 

 

18. Kus võite näha antud sümbolit, 

tuntud kui „maikuu päike" (Sol de 

Mayo)?  
 

 

 

 

 

 

19. Looduslikke radioaktiivseid keemilisi 

elemente on kolm – uraan, raadium ja … 

Perioodilisustabelis 90. kohal paikneva 

elemendiga tegi katseid Ernest Rutherford. 

Ta avastas tänu küsitavale radioaktiivsete 

elementide iseenesliku lagunemise. Nimelt 

muutus see eksperimendi käigus keemiliselt 

inertseks gaasiks argooniks. Elemendi avastamisau kuulub aga 1828. aastal Jöns Jacob 

Berzeliusele, kes andis nime talle ühe ”isiku” järgi. Mis element?   

 

20. Kuulete katkendit heliteosest „Pierrot lunaire" („Kuu-Pierrot"), mis esietendus 1912. 

aastal. Teos on kirjutatud Viini näitlejannale Albertine Zehmele. Teos koosneb kolmest osast, 

milles igaühes on 7 miniatuurset poeemi; iga poeem vältab umbes poolteist minutit. Poeeme 

on kokku 21, seega vältab teos ca pool tundi. Kui helilooja varasemad teosed olid nii 

kuulajate kui ka kriitikute poolt halvakspanu pälvinud, siis "Pierrot lunaire" leidis reeglina 

positiivset vastukaja. Kes on helilooja?  
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21. 1992. a märtsis läks Eesti teatri aastaauhind naisosatäitjale näidendis „Preili Julie", see oli 

esimene kord, kui draamanäitleja auhinna sai inimene, kes tegelikult ei olnud draamanäitleja. 

Teatriinimene küll, nii et õiget vastust kaugelt otsima ei pea. Kellest jutt?  

 

22. Mõni aasta tagasi 

küsisin vendi Schlecke, 

nüüd on järgmiste vendade 

kord. Mis on nende 

perekonnanimi?  

 

 

 

 

 

 

 

23. See USA maalikunstnike rühmitus sai kuulsaks 20. sajandi algupoolel, kasvades välja 

rühmitusest The Eight. Realistide rühmituse tuumiku moodustasid William Glackens (1870–

1938), Robert Henri (1865–1929), George Luks (1867–1933), Everett Shinn (1876–1953) and 

John French Sloan (1871–1951). Eelkõige said nad kuulsaks New Yorgi ja selle ümbruskonna 

inimeste igapäevaelu kujutamisega. Mis rühmitus?  

24. Pildil nähtav hauakivi annab 

tunnistust, et sinna on maetud Frederick 

Abberline ning tema abikaasa Emma. 

Hauakivi paigutati matmiskohale 

tegelikult alles 78 aastat hiljem ning 

initsiatiiv tuli Abberline’i ametivendade 

ja tema talendi austajate poolt. 

Surematuse oma nimele (vaatamata 

sellele, et tema tööd Whitechapeli 

linnaosas ei krooninud tegelikult edu) 

tagas Abberline aastatel 1888-1891. Mis 

tööots see oli?  
 

 

 

 
25. Felix Alfarth, Andreas Bauriedl, Theodor Casella, William Ehrlich, Martin Faust, Anton 

Hechenberger, Oskar Körner, Karl Kuhn, Karl Laforce, Kurt Neubauer, Klaus von Pape, 

Theodor von der Pfordten, Johann Rickmers, Max Erwin von Scheubner-Richter, Lorenz 

Ritter von Stransky, Wilhelm Wolf. Mis ühendab neid mehi? Oma kodumaal austati neid 

mehi 20. sajandil teatud ajalooperioodil kui kangelasi, tänapäeval küll enam mitte.  
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26. Näete pildil  1190. aastatel ehitatud Jami minaretti, mis 

ümbritsetud kuni 2400 m kõrgusele küündivatest mägedest, on … üks 

olulisemaid sümboleid. Mis riigi sümbol?  

 

 

 

 

 

 

 

27. See ansambel avastas 1999. aastal, et kuigi nende lugu „I Disappear" pole veel ametlikult 

avaldatudki, ringleb see rõõmsasti netis. Kui lugu mängisid ka mitmed Ameerika 

raadiojaamad, selgus bändiliikmetele tõsiasi, et lekkinud on muudki stuudiomaterjali. 

Ansambel alustas ristisõda failivahetusprogrammi Napster vastu, kellel nähti olevat süü nende 

loomingu lekitamisel. Kuu hiljem liitus ansambli ristisõjaga ka räpimogul Dr. Dre. Muusikute 

survel pidigi Napster failide jagamise ära lõpetama ning sellest sai tähelepandamatu muusika 

veebipood. Milline ansambel võttis ette ristisõja Napsteri vastu?  

 

28. Milline u 80 000 elanikuga Kesk-Euroopa linn on andnud nime ebolat meenutavale 

filoviirusele? Viirus on kurikuulsa ebola lähisugulane, ent näib viimasest koguni  ohtlikum 

olevat, puhangute käigus sureb Maailma Tervishoiuorganisatsiooni WHO andmeil enam kui 

90 protsenti  nakatunutest. Viirushaigus põhjustab patsiendil kõrget palavikku ja tugevaid 

verejookse, mis viivad ränkade siseorganite kahjustuste ja surmani. 
 

29. Karusid võib kohata pea kõikjal maailmas. Reeglina leiab erinevatest piirkondadest ainult 

ühe kindla karuliigi. Milline karuliik on ainus, kes elab Ameerika mandri 

lõunapoolkeral? 

 

30. Pildil nähtav kaunitar, neiupõlvega Kuštšenko, on sündinud 23. veebruaril 1982, täpselt 

samal päeval kui Anna-Maria Galojan. Lisaks ühisele sünnidaatumile seob naisi ka pahuksis 

olemine seadustega. Kui pildil olevat naist austatakse kodumaal kui kangelast, siis Galojanilgi 

ei ole kaasatundjatest puudus. Kes on see kaunitar?  
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31. Kuidas nimetatakse 

kaardil tähistatud riikide 

ühendust?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Charles Lindbergh oli maailmakuulus lendur. Ka tema kaasmaalane Charles W. Lindberg, 

kes suri 2007. aastal 86-aastasena, oli ameeriklaste jaoks kangelane. Nimelt oli ta viimane 

kuuest mehest, kes osalesid ühes kuulsas aktsioonis, mille toimumise hetk ka meeldejäävalt 

jäädvustatud. Millega sai Lindberg koos oma kaaslastega kuulsaks?  

 

 

33. Selle Ida-Virumaalt pärit Eesti riigiametniku kodumaise karjääri tipphetkeks on olnud 

aastatel 2006-2011 Maksu- ja Tolliameti peadirektori ametikoht. Eelmise aasta lõpus teatas ta 

aga ametikoha mahapanemisest seoses tööle siirdumisega IMF-i. Kellest jutt? 
 

34. Pildil näete õitsemas taime (Vicia sativa) 

liblikõieliste sugukonnast hiireherne perekonnast. 

Hernest on see küll tublisti proteiinirikkam, ent 

taimes sisalduv vitsianniin teeb selle söömisel liiga 

mõrkjaks. Seetõttu, kui kasutada seda näiteks 

sigadele jõusööda tegemisel, ei tohiks seda sinna 

rohkem panna kui kümnendiku.  Hiina 

rahvameditsiinis on seda taime kasutatud isutuse ja 

tursete leevendamiseks. Mis taimeliik?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
35. 1829. aastal olid sakslane Johann Buchner ja prantslane Henry Leroux esimesed 

teadlased, kes jõudsid avastuseni, et see pajukoorest pärinev aine on toimiv abivahend 

peavalude leevendamiseks. Kuidas seda ainet nimetatakse?  
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36. Millist nime kannava need 

idiofonide hulka kuuluvad Ladina-

Ameerika päritolu rütmipillid?  

 

 

 

 

 

 

37. Eesti konnad jagunevad kolme 

sugukonda: konlased (viis esindajat), 

kärnkonlased (kolm esindajat) ning vaid 

ühe esindajaga sugukond, mis on nime 

saanud just sellelt konnalt. Mis 

sugukonnast on jutt?  

 

 

 
 
 
38. See on klassikaline prantsuse roog, aga legendi kohaselt on selle autoriks Julius Caesari 

ihukokk. Koostisesse kuuluvad kana, seened, sibul, peekon või soolasealiha, ürdid ja punane 

vein.  Autentne roog peaks sisaldama muidugi hoopis vähemalt aastase kuke liha, samuti 

lisatakse Prantsusmaal kastmesse veidi kukeverd, mis kastme mustjaspunaseks värvib. Mis 

roog?  

 

 

39.  Sellel piltpostkaardil on 

näha ajalooline vaade 

väljakule, mida tuntakse 

eelkõige 1897. aastal sinna 

rajatud kurikuulsa mainega 

hoone järgi. Mis nime 

kannab see väljak?  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
40. Mõne nädala tagune Pärnu Postimees nimetab seda ameeriklannat (sündinud 1986) 

moodsa aja Nancy Sinatraks. Tema albumit „Born to Die“ on saatnud korralik menu ning 

kuulete albumilt pärinevat lugu „Video Games“. Kes laulab?  
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41. Kui selle mäe nimi tõlkida prantsuse keelest, siis võiks tema kohta öelda lihtsalt 

Väävlimägi. Eks ole ka põhjust: seda nime kandev vulkaan Montserrati saarel muutis 1995. 

aasta purske järel rohkem kui poole saarest elamiskõlbmatuks ning sundis saarelt lahkuma 2/3 

elanikest. Väävlimägi on populaarne nimi, sest samanimeline vulkaan asub ka Saint Vincenti 

saarel. Ning, et asi veel rohkem segadust tekitaks – kolmas samanimeline vulkaan (tõsi küll 

eesliitega La Grande …) paikneb Guadeloupe’i saarel. Nimetage nende ühine nimi!  

 

42. 47. aastal eKr toimus tänapäeva Türgi aladel Zela lahing, kus kaotajaks pooleks osutus 

Pontose kuningas Pharnakes II. Lahing (või õigemini sellele järgnenu) andis meile aga 

käibefraasi, mida tänapäevalgi aktiivselt kasutatakse. Millest jutt?  

 

43. Oma tuhande järve maa (või piirkond) on ka poolakatel. Kirde-Poolas asub kunagise 

Preisimaa koosseisu kuulunud ala, kus on vähemalt 2000 erineva suurusega järve. Ühtlasi 

populaarne suvituspaik nii kohalikele kui ka turistidele. Administratiivselt on piirkonna nimi 

küll kaheosaline  - Warmia- … Mis nime kannab see Poola „tuhande järve maa“?  

 

 
44. iPhone ja iPad sisaldavad rakendust 

nimega Brushes. Selle võimalused on ära 

jaganud pildil olev kunstnik (sünd. 1937), 

tõeline 20. sajandi legend. Programmi abil 

on ta 2009. aastast maalinud sadu portreid, 

natüürmorte ja maastikumaale. Kes on 

pildil olev mees? Näete ka paari 

stiilinäidet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45. Nad on eukarüoodid, kes ei kuulu loomade, taimede ega seente hulka. Nad on valdavalt 

lihtsad organismid, suurem osa neist on üherakulised. Nad  on aga  nii geneetiliselt kui ka 

välis- ja siseehituse poolest palju kordi mitmekesisemad kui seda on taimed, loomad või 

seened. Nendega tegelevat bioloogiaharu nimetatakse vahel protozooloogiaks  Kuidas kõlab 

üldnimetus nende organismide kohta?  
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46. Ta (sündinud 18. detsembril 1928) on Kanada helilooja, 

pianist ja libretist. Ta on kirjutanud filmimuusikat, avaldanud 

plaate jazz- ja funkmuusikaga ning tema lugu „African 

Waltz“ pärjati 1960. aastal Grammy auhinnaga. Tema 

loomingu tuntuima osa moodustavad aga kaks muusikali: 

1971. aastal kirjutatud  Shakespeare’i aineline rockmuusikal 

„Two Gentlemen of Verona“ („Kaks veroonlast“) ja eriti 

1967. aastal „Hair „ („Juuksed“). Kes?   

 

 

 

 

 

 

47. Eesti taasiseseisvumise järel 20. augustil 1991 oli esimeseks meie uut vabadust 

tunnustanud riigiks teatavasti Island. Millised olid aga kaks järgmist riiki (vastavalt 22. ja 

23. augustil)?  

 

48. Näete mõned aastad tagasi tehtud 

armast perepilti, millel kaks õekest. Vanem 

neist, Dakota, on sündinud 1994. aastal, 

noorim Mary Elle (näitlejana lihtsalt Elle) 

aga 1998. aastal. Mis on nende 

Hollywoodi lapstähtede perekonnanimi?  

 

 

 

 

 

49. 2011. aasta MM-võistlustel Daegus 

saavutasid 400 m jooksus nii meeste kui ka 

naiste arvestuses kuldmedalid vastavalt 

Kirani James ja Amantle Montsho. Nad ei 

olnud küll suurüllatajad, ent mõlemad tõid 

oma riigile kergejõustiku MM-ajaloo 

esimese kuldmedali. Mis riikidesse 

kuldmedalid läksid?  

 

 

 

 

 

 
50. Šoti meeste traditsiooniline riideese kilt on üldtuntud. Pea sama kuulus on ka Tam 

o’Shanter (ka TOS või Tam), mis nime saanud šotlaste rahvuspoeedi Robert Burnsi ühe 

poeemi kangelase järgi. Mis ese on see Tam?  
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51. Millise populaarse laulu nii hispaania- kui ka inglisekeelset esimest salmi näete? 

Eesti keelde tõlgituna oleks laulu pealkiri „Prussakas“.  

 

Un capitán de marina                                     A naval captain 

que vino en una fragata                        who came in a frigate 

entre varios sonecitos                                     among various tunes 

trajo el de ….                                                 brought the one about…  

 

52. Sellel fotol on Brüsseli 

kesklinnas paiknev palee, kus 

praegu resideerib Belgia 

välisministeerium. Mis nime 

kannab see uhke 16. sajandi 

keskel parimate renessanssi 

nõuete kohaselt ehitatud 

hoone? Vihjeks: sama nime 

kannab üks Eestis tegutsev 

kirjastus.  

 

 

 

 

 

 

 
 
53. Norra jalgpallikoondise ja Manchester Unitedi legend Ole Gunnar 

Solskjaer on pärast karjääri lõppu tegutsenud treenerina ning esimene 

suurem edu saabus möödunud aastal, kui  viis enda juhendatava klubi 

nende esimese Norra meistritiitlini. Solskjaer on ise mänginud selles 

klubis 1990. aastate keskel. Klubi on tulnud varasemalt kaks korda 

Norra karikavõitjaks. Mis klubist on jutt?  

 

54. Selle kuulsa asutuse avamispidustused peeti 17.-18. juulil 1955. Esimesel päeval olid 

kutsutud ainult ajakirjanikud ning teised valitud külalised. 18. juulil toimus aga avamine 

massidele. Asi sai laia kajastuse – telekanal ABC tegi sellest lausa otseülekande, kus üks 

saatejuhtidest oli Ronald Reagan. Kõik muu aga enam plaanipäraselt ei läinud – oodatud 

11 000 külastaja asemel tuli neid ligemale 30 000. Osad külalised olid soetanud endale 

sealjuures võltsitud pääsmed. Tol päeval oli isegi sealse piirkonna jaoks ebatavaliselt soe – 

temperatuur tõusis 38 plusskraadini. Asfalt sulas ning kõrgete kontsadega daamid olid hädas. 

Toidukohtades lõppes söök, joogipurskkaevud (kes Ameerikamaal käinud, teab millest jutt) ei 

töötanud. Kuigi tegemist oli tehnilise probleemiga, pidasid paljud külastajad seda küüniliseks 

plaaniks sundida neid vägisi ostma gaseeritud jooke (avamise peasponsoriks oli Pepsi).  

Vaatamata konarlikule algusele töötab asutus siiani, on laienenudki ning külalistepuuduse ei 

kurda. Mis asutuse avamise kohta käis see jutt?  

 

55. Kasutades ära Jaan Alliku sügavat kirge arvuküsimuste vastu, küsiksin fakti, et kui kaua 

saab kesta maksimaalselt täielik päikesevarjutus? See tähendab aega, mil päike on 

täielikult varjul. Vastata võib 30 sekundise täpsusega. +- 30 sekundit = 1 punkt.  
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56. Mis nime kannab  USA kirjaniku Suzanne Collinsi noorsooromaan, mille tegevus 

toimub postapokalüptilises kunagiste Põhja-Ameerika riikide asemele tekkinud Panemi riigis 

ning mille kangelaseks on 16-aastane Katniss Everdeen? Tänaseks on romaani täiendamas 

kaks järge – „Lahvatab leek“  („Catching Fire“) ja „Pilapasknäär“ („Mockingjay“).  

 

 

57. Mis linnas paikneb taamal 

nähtav maja (õigemini selle 

varemed)? Maja projekteeris tšehhi 

arhitekt Jan Letzel (1880-1925) ning 

algselt oli see Kaubandus-Tööstuskoja 

hoone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Pildil olev šoti terjer 

nimega Fala oli ühe USA 

presidendi lemmik ja truu 

kaaslane. Elas küll mitu aastat 

kauem kui peremees. 

Mänguhimuline loom oli 

esimene tõeline lemmikloom 

Valges Majas ning pärast 

surma maeti oma peremehe 

juurde ja veel hiljem sai endale 

kujukese peremehe 

memoriaalis Washingtonis (vt. 

pilti). Sellega on ta ka ühtlasi 

ainus presidendi lemmik, kes 

sellise au pälvinud. Kelle koer 

oli Fala?  

 

 

 

59. 1968. aastal tulid Saksamaa Liitvabariik ja Saksa Demokraatlik Vabariik suveolümpiale 

eraldi võistkondadena. Ometi ei mängitud autasustamisel kummagi riigi kuldmedalivõitjate 

auks rahvushümne, vaid ühist meloodiat. Samamoodi oli käitutud ka kolmel eelneval korral, 

kui võisteldi ühendatud võistkonnana. Nimetage helilooja ja teos!  

 

60. Kes on kuuldava laulu, mida esitab Imandra Lake, helilooja?  
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61. 1397. aastal kutsus tollane Saksa Ordu kõrgmeister Danzigis kokku kongressi, kus 

peamiselt üritas siluda suhteid oma oponentidega. Üheks kongressil langetatud otsuseks oli nn 

… armukiri Harju ja Viru vasallidele, milles nende läänide vana, meesliini järgivat 

pärimisõigust laiendati ka naissoost pärijatele. Kes oli see armukirja kaudu tuntud 

ordumeister? Tema noorem vend Ulrich oli samuti kõrgmeister, kes aga hukkus Grünwaldi 

lahingus 1410. aastal.   

 

62. Arvatakse, et oma nime sai ta 1950.-1960. aastate telestaari ja näitleja George Gobeli 

järgi. Igatahes kõnnib Lonesome George (või hispaaniakeelse nimega Solitario Jorge) ringi 

Pinta saarel, olles viimane omasuguste seas, esindades üht alaliiki (Chelonoidis nigra 

abingdoni). Oma haruldase staatuse tõttu on temast saanud isegi teatavat sorti kuulsus. Mis 

loom on Lonesome George?   

 

 
63. Kuidas nimetatakse õmblusmasinaid, mis 

õmblevad taoliste torgete-pistetega? Peamiselt 

kasutatakse taolisi masinaid ääristamisel.  

 

 

 

 

 

 

 

 
64. „The Darling Buds of May“ („Oo, kaunis maikuu!“) on aastatel 1991-1993 esmakordselt 

eetris olnud Briti komöödiasugemetega draamaseriaal. Sari põhineb kirjanik H.E. Batesi 

romaanidel ning pajatab perekond Larkini elust 1950. aastatel.   Menuseriaalis vanimat 

peretütart mängides pani aga oma edukale karjäärile aluse üks Swanseast pärit näitlejatar 

(sünd. 1969). Kes?  

 

 

 

 

65. See raamatusari on loodud rootslaste 

Anders Jacobssoni ja Sören Olssoni poolt. 

Raamatud on kirjutatud päeviku vormis ning 

kirjutajaks poiss, kelle perekonnanimeks 

Ljung ning kes elab-tegutseb väljamõeldud  

Öreskoga linnas 1980.-1990. aastatel. 

Humoorikas stiilis kirjutatud sarja esimene 

raamat jõudis lugejateni 1987. aastal. Kes on 

selle sarja kangelane?  
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66. Šveitsis aretatud kollase- kuni 

punasekirju piima-liha ja liha-piimaveise 

tõug on väga kohanemisvõimeline, ta on 

arvukamaid üks veisetõuge. Paljudes 

Kesk-Euroopa maades on see tõug 

arvukuselt esikohal või 2. kohal 

mustavalgekirju veise järel. Eestisse 

toodi esimesed selle tõu esindajad alles 

2003. aastal. Talle on iseloomulik suur 

kehamass (lehm 650-850 kg, pull isegi 

üle 1300 kg). Seda tõugu pulle 

kasutatakse vähemväärtuslike 

piimatõugu lehmade seemendamiseks. 

Mis tõug?  

 

67. Seda satelliit-positsioneerimissüsteemi hakati NSV Liidus välja arendama juba 1976. 

aastal. Esimesed satelliidid läksid üles 1982. aastal, kuid süsteem alustas ametlikult tööd 

1993. aastal. Ameeriklaste GPS-iga samal põhimõttel toimivasse süsteemi kuulub hetkel 24 

satelliiti. Millist ametlikust täisnimest tuletatud lühendit kasutatakse süsteemi kohta? 

 

68. See on tsitrusviljade koortest suhkruga küllastamise teel valmistatud maiustus, mida on 

tuntud juba aastasadu. Tänapäevaks on see taandunud eraldi maiustusest magusroogade ja 

küpsiste üheks komponendiks ja kaunistuseks. Millega on tegu?  

 

69. Kes on pildil olev 

suusataja? Mees on läbi 

aegade vanim Vasaloppeti 

võitja (37-aastasena).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. See kirjanik käis välja vastuolulise teooria liblikasugukonna Polyommatus ehk 

sinilibliklaste kohta. Kirjaniku väitel jõudis see liik viie lainena Aasiast (sh Siberist) üle 

Beringi väina Alaska kaudu isegi nii kaugele kui Tšiilisse. «Kui putukauurija istuks 

ajamasinasse, siis näeks ta, kuidas nende liblikate teekond kulges,» kirjutas mees 1945. aastal. 

Kirgliku liblikauurijana sai temast Harvardi ülikooli võrdleva zooloogia muuseumi 

putukaosakonna kuraator. Nüüdseks liblikaekspertide tehtud DNA-uuringus tõdeti, et 

kirjaniku teooria kehtib ning asjad toimusid täpselt nii nagu ta aastakümneid varem oli 

öelnud. Kes oli see liblikauurijast kirjanik?  
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71. See Kataloonia Püreneedes paiknev ca 12 000 elanikuga linn on  olnud 1992. aastal 

Barcelona olümpia süstaslaalomi võistluste toimumispaigaks. Veelgi olulisem fakt linna kohta 

on aga, et linn on ühe riigipea resideerimispaigaks. Ma ei küsi riiki, mida see riigipea 

valitseb, vaid ikkagi linna nime!  

 

72. Pildil nähtav intellektuaal (1944-2006) oli 

aastaid oma piirkonna vaimne liider, tähtsaima 

erakonna juht. 2002. aastast kuni surmani oli ka 

oma maa presidendiks. Kes?  

 

73. 661. aastal mõrvati Muhamedi väimees Ali 

ning võimu haaras Omaijaadide dünastia. Osad 

moslemid polnud sellega nõus, pidades vaid Ali 

järeltulijaid õigeteks valitsejateks. 680. aastal suri 

esimene Omaijaadide kaliif Muavija ning uueks 

valitsejaks sai ta poeg Jazid. Iraagis Kufas tõusid 

inimesed ta võimu vastu ja kutsusid Ali poja 

Husseini võitlust juhtima. Hussein läks oma 

pereliikmete ja haaremiga teele, ent nende tee 

tõkestas 4000-meheline kaliifi vägi. Nad ei 

ilmutanud halastust ning Hussein ja teised teda 

saatnud mehed (kokku 70) tapeti. Õiget lahingut 

küll ei toimunudki, kuid Iraagis toimunud 

lahinguga kinnistus lõplikult sunniitide ja šiiitide 

lõhe. Husseini surmapäev on Iraanis ja Iraagis aga 

leinapäev. Mis lahing?  

 

 

74.  Selle omaaegse filmitähe surmaasjaolud olid üpris 

kummastavad – 8. jaanuaril 1967 viibis ta Wroclawi 

raudteejaamas, et siirduda oma järgmise filmi võtetele. Ta 

hüppas juba kiirust koguvale rongile (nagu ta korduvalt 

varemgi oli teinud), ent libastus vaguni astmetel,  kukkus 

rongi rataste alla ning hukkus. Üks viimaseid inimesi, 

kellega vahetult enne õnnetust suhtles, oli Marlene Dietrich. 

Kellest jutt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

75. Ta (1883–1970) õige nimi oli Maria Nielli ning ta sündis Torinos. Eesnimena kasutas aga 

reeglina hüüdnime ning üldtuntud perekonnanime sai abielludes.  Pere kolis Prantsusmaale, 

kui neiu oli 12-aastane ning seal sai temast peatselt rätsepaõpilane. 1908. aastal alustas ta tööd 

Raffini moemajas ning sinna jäi ta disaineriks 20 aastaks. 1930. aastate algul pani ta aluse aga 

omaenda moemajale ning tema nimest sai hinnatud kaubamärk. Kes?   
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76. Itaalia jalgpalli kõrgliiga (Serie A) hooaja parimate väravaküttide edetabelist leiab vaid 

ühe Saksamaa jalgpalluri. Küsitav mees (sünd. 1968) sai sellega hakkama 1997/1998. aasta 

hooajal, sahistades Udinese klubi eest väravavõrku 27 korral. Kes?  

77. Tema (sünd. 1973) kodanikunimi on Jaanus Valk. Ta on avaldanud mitu luulekogu ning 

ta eristub teistest, kasutades oma luuletustes õ-tähe asemel kohati  y-t ning eksides meelega 

mõningate teiste grammatikareeglite vastu. Ta on ka tõlkija  - ta on eestindanud Sofi Oksaneni 

näidendi ”Puhastus”. Tunnustustest – ta on pälvinud Betti Alveri auhinna (1999) ja Gustav 

Suitsu stipendiumi (2009). Kes?  

 

78. Ajakiri Science kuulutas 2009. aasta teadussaavutuseks inimese 

varajase eellase säilmete leidmise. Ta oli umbes 120-sentimeetrine ja 

44 kilogrammi kaalunud emane, kes elas Aafrika metsades 4,4 

miljonit aastat tagasi. Oma nime sai isend (mis eestlastele küll 

mehenimi) oma liiginime …pithecus raidus järgi. Millise 

neljatähelise nimega seda eellast tunneme?  

 

79. Tema (eluaastad 1832-1923) esivanemad olid välja rännanud 

Saksamaalt 18. sajandil.  Tema ise sündis Dijonis ning kandis nime 

Bönickhausen. Kuivõrd perekonnanimi oli ühele tavalisele 

mittesakslasele keelt sõlme ajav, siis võttis mees 1879. aastal endale 

uue nime ühe esivanemate maal paikneva mäestiku järgi. Tõsi küll, 

mehe nimi on ühe tähe võrra pikem. Kes on see  19. sajandi üks 

tuntumaid isikuid?  

 

 

80. Ansambel Iron Maideni maskotiks on 

Eddie, keda joonistab kunstnik Derek Riggs. Ta 

joonistas  ka singli „Sanctuary" (1980) 

kaanepildi, kus Eddie pussitas parasjagu  üht 

tuntud isikut. Kisa-kära tõusis palju ning plaat 

korjati müügilt. Kes Eddie käest nuga sai?  
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VASTUSED 

1. Besiktas  

2. Tipp TV  

3. Rasta(farianism)  

4. Pertti Karppinen, Peter-Michael Kolbe  

5. Uncle Ben’s  

6. „Torino hobune“ („A torinói ló“)  

7. Semipalatinsk (Semej)  

8. O. J. Simpson  

9. Bamako (Mali pealinn)  

10. CES ((International) Consumer 

Electronics Show) 

11. Jaapani naiste jalgpallikoondis (pärast 

MM-tiitli võitmist 2011. aastal)  

12. „Sun City“ 

13. Johannes Kert 

14. Davidi hirv (miilu) ja hiidpanda 

15. Ramadaan  

16. Claude Monet 

17. Sao Paolo  

18. Argentina (ka Uruguay) lipul  

19. Toorium  

20. Arnold Schönberg  

21. Kaie Kõrb  

22. Simon ja Martin Fourcade 

23. Aschcan School (Tuhatoosi koolkond)  

24. Rappija-Jacki (Jack the Ripperi) 

juhtum  

25. Õlleputši ajal surma saanud natsipartei 

liikmed 

26. Afganistan  

27. Metallica 

28. Marburg 

29. Prillkaru  

30. Anna Chapman  

31. BRICS (Brasiilia, Venemaa, India, 

Hiina, LAV)  

32. Heiskas Ameerika lipu Iwo Jima 

saarele  

33. Enriko Aav 

34. Vikk ehk kurehernes 

35. Salitsiin  

36. Marakaad 

37. Mudakonn (mudakonlased)  

38. Coq au Vin  

39. Lubjanka väljak Moskvas 

40. Lana Del Rey  

41. Soufriere 

42. Lahingu võitja Julius Caesar lasi 

liikvele käibefraasi „Veni, vidi, vici!“ 

(„Tulin, nägin, võitsin!“)  

43. Masuuria  

44. David Hockney  

45. Protistid (algloomad)  

46. Galt MacDermot  

47. Läti ja Leedu  

48. Fanning  

49. Grenada ja Botswana  

50. Müts (peakate)  

51. „La Cucaracha“ 

52. Egmonti palee  

53. FK Molde 

54. Disneyland  

55. 7 minutit 31 sekundit (7-8 minutit 1 

punkt)  

56. „Näljamängud“ („The Hunger Games“)  

57. Hiroshima (tuntud kui 

Aatompommimaja)  

58. Franklin Delano Roosevelt  

59. Ludvig van Beethoven „Ood rõõmule“  

60. Rene Eespere („Ärkamise aeg“)  

61. Konrad von Jungingen  

62. (Galapagose) kilpkonn 

63. Overlock (overlok)  

64. Catherine Zeta Jones  

65. Bert („Berti päevikud“)  

66. Simmentali  

67. GLONASS  

68. Sukaad 

69. Jörgen Brink  

70. Vladimir Nabokov  

71. Seo de  Urgel (Urgell)  

72. Ibrahim Rugova (Kosovo)  

73. Karbala lahing  

74. Zbigniew Cybulski  

75. Nina Ricci  

76. Oliver Bierhoff  

77. Kalju Kruusa 

78. Ardi  

79. Gustave Eiffel  

80. Margaret Thatcher  

 

 

 

 


