
II MAJANDUS, TEHNIKA; MÄLUGIGANT 2011; IX H. TIIDUSE MEMORIAAL 
 
1. 2011.a. juunis tehti algust Tallinn – Monte Carlo tähesõidu taastamisega, mille proloogil 

osales ka võistluse patroon vürst Albert oma Pobedaga, millel sobilik sünniaasta 1958 
nagu tal endalgi.  

      Mis oli 3000 km ja kaheksat riiki läbivates autodes erilist? 
 
2. Kõige suurem FEI olevat ära uppunud, kui teda toodi 700 km kauguselt Babelthuapi 

saarelt Yapi saarele. Enamus FEI – sid on alles ja maailmaüldsusele kirjeldas neid 
esimesena USA 

      antropoloog W. H. Furness 1903.a. 
              Mis ainulaadsed asjad FEI-d on ja mis riigis asuvad? 
 
3. Mis rahvalik üldnimi oli 1959 ... 1985 ehitatud Moskva arhitekti Vitali Lagutenko projekti 

põhistel kahe- kuni viiekorruselistel tüüpelamutel, milles elas N. Liidu 25 % 
elanikkonnast? 

 
4. Aprillis 2011 juhtunud Itaalia rikkaima perekonna perepoja, „šokolaadijumala“ Pietro 

infarktisurm tõi rahvusvahelisse huviorbiiti firma, millel üle 20 tuhande töötaja enam kui 
sajas riigis. Nende toodete hulka kuuluvad tuntud brändid Mon Cheri, Nutella, TicTac jt.  

        Mis perefirma? 
 
5. Prantsuse salpeetrimeister B. Courtois ajas oma töökojast kassi välja. Selle käigus kukkus 

väävelhappepurk soolajääkide tünni. Reaktsiooni tulemusena eraldunud huvitavat värvi 
aurust leiti uus element. Mis keemilise elemendi sünnilegend see on 1811.aastast? 

 
6. Mis omaaegne riik tegi otsa lahti riiklike võlakirjade väljalaskmisega 1343. aastal, kuna 

selgus, et ei jaksa võlgu õigel ajal tagasi maksta? (Sama riik oli juba 11.saj. alustanud 
eraisikutelt laenamist, garantiiks soolatollid.) 

 
7. See on vanim automaatne kontoriseade (idee 1842 A. Baini poolt, esimene patent 1850.a. 

F. C. Blakewell).  
              Mis seade võeti kasutusele enne telefoni ja telegraafi? 
 
8. 3.aug.1783.a. võttis Briti Kuningliku Seltsi liige James Price paljastamise ja 

naeruvääristamise       kartuses tubli sõõmu loorberilehtede tõmmistest jooki, mis oli 
tolleaegne tuntud mürk. Mis hääbuvat teadusharu ta ühena viimastest esindas? 

 
9. Üks lõunaslaavlaste romantiline tehnikasaavutus ehitati 16, sajandil Miman Hayrudidini 

juhtimisel väidetavalt 9 aastaga. Kahjustada saanud maailma kultuuripärand - ehitis avati 
uuesti 2004.a., peale 9 aastast taastamist. Mis ehitis? 

 
10.  Ese 
III  MEES; MÄLUGIGANT 2011; IX H. TIIDUSE MEMORIAAL 
 
6.   Selle Eesti rahvusliku liikumise tegelase järgi nimetati 1988.a. koduasulas ta kodutänav           
(senine Kalmistu tänav) temanimeliseks. 2011 juunis peeti ta 150.a. sünnipäevapidustusi, 
mille raames oli ka konverents temanimelises rahvamajas ja juubelipostmargi esitlus ning 
koduasula jalgpallistaadionil peeti matš Eesti Üliõpilaste selts versus korp! Fraternis 
Liviensis. Kes sai niisuguse austuse osaliseks? 



 
 
7.      Jose Antonio de la Santisima Trinidad ... y Palacios Ponte y Blanco. Sai tiitli El  
Libertador. Mis lühema nimega see mees maailmas tuntud? 
 

8. Valik 1969.a. sündinud mehe ameteid: 
- Rühmituse Vedelik asutajaliige (1995) ja samanimelise poolpõrandaaluse ajakirja  

väljaandja;  
- Polügoonteatri inspitsient (1996) 
- Rühmituse PEA asutaja ( 2000) 
- Maalikunstnike Liidu esimees 2003-2005 

Kes see mees, kes alates 2007.a. aegahõivava ameti tõttu kahjuks enam eriti tihti 
mälumängudele ei jõua? 
 
9.   Ungari valitsejate reas on riigihoidja tiitlit peale Horty kandnud vaid Valahhi lihtaadlist 
pärit mees, kelle juhtimisel ungari-horvaatia- serbia ühisvägi võitis 1456.a. suvel Belgradi all 
Mohhamed II moslemeid. Arutuse all oli isegi Bütsantsi tagasivallutamine. Kuid riigihoidja 
suri sama aasta sügisel ning ka seaduslik kuid riiklikult väheaktiivne  kuningas Lazlo( 
Ladislaus) V heitis hinge. Suurt riigikindlustamisetööd teinud riigihoidja mõjujõud oli nii 
suur, et ta 15. aastane poeg Matthias valiti kuningaks( kroonimine 1464.a), Matthiasest kasvas 
üks tuntumaid ja humanistlikumaid valitsejaid Matthias I Corvinus.  
    Kes aga oli ta rahvuskangelasest isa, tänu kellele see sai võimalikuks?   
 
10.  Kes 1749 ... 1832.a. elanud vaimusuurus kuulutati hiljuti suurimaks sakslaseks? 
 
IV TEATER, KINO, MEEDIA; MÄLUGIGANT 2011; IX H. TIIDUSE MEMORIAAL 
 
1.  Teater asutati 1947. a. ENSV Tööstuskooperatiivi draamaringina. Esimene teatritükk oli 
Arbuzovi „Tanja“, kus peaosas oli koolitüdruk Ita Ever. Mis see Eesti vanim harrastusteater, 
mängukoht Tallinna Toomklubi teatrisaal? 
 
2.  Selle intelligentse keemiainsenerist märulifilmide staari esimene silmapaistvam osa oli 
Bondi- filmis „007 surma palge ees“, kus ta oli KGB kindrali Googoli turvamees. Edaspidi 
tulid kopsakamad osad. Kes see nooruses Euroopa judo- ja karatemeister olnud mees? 
 
3.   Jüri Järvet kirjutas stsenaariumi „Pärlikukk“, kinematograafilise kaasautori Felix Knorre 
abiga sai sellest „ Läänemere meloodiad, režissöör Viktor Nevežinski käe all valmis  asjast 
lõpuks kolmanda nime all 1961.a. film, mida tänapäeval võib vaadata kui kämpi, sest see on 
nii halb, et on peaaegu hea“. Mis film, mida natuke vabandab poplaulja Laigo sooritus Georg 
Otsa  esituses? 
 
4.  Ta sündis 1933 Pariisis Rajmund Roman Lieblingi nime all. Vanemad viidi ilmasõja ajal 
koonduslaagrisse, ise ta põgenes Krakowi getost. 1965.a. sai ta tuntuse ja Berliini Hõbekaru 
filmiga „Jälestus“, mis tegi tuntuks ka Caterine Deneuve. Esimene Hollywoodi-film oli tal 
1968.a. „Rosemary laps“. Kes see mees, kes 2010.a. Euroopa filmiauhinnad Tallinnast võttis 
vastu Skype vahendusel? 
 
 5. Esietendusel 4.03.1877. a. kukkus ballett läbi, mida helilooja jäi elu lõpuni põdema. 
Põhjuseks oli väga ebamäärane süžee, kus tegevus toimub 19. saj. Keskel ühes väikeses 
vürstiriigis ja mille inspireerijana nähti Baieri kummalist kuningat Ludwig II. Tänaseks on 



ballett omakorda mõjutanud teiste maailmakuulsate teoste loomist, näiteks Prousti epopöa 
„Kaotatud aja otsingud“ oleks nagu selle kirjanduslik analoog. 
        Mis see novaatorlike lavastajate lemmikballett, kus esmakordselt seoti koreograafia              
muusikaga? 
 
6.   See Kitzbergi draama on ikka kõlvanud peale võimuvahetusi lavale tuua. Nii oli tal menu 
ka 
     esietendusel Estonias10.12.1918. Peale Saksa korra lõppu 1944.a. sügisel valisid Estonia ja   
Vanemuine jälle selle hooaja avaetenduseks. Tüki aluseks olevat austerlanna Marie v. Ebner- 
Eshenbachi novell“ Laseb käele suud anda“, mis nime all oli tükk ka mõned aastad tagasi 
praeguses Eestis laval. Kitzberg ise kasutas vahepealset pealkirja “Kaks maailma“ või ka 
„Bastard“. Mis nime all see teos siiski meie teatriajalukku läinud? 
             
7. Soome ROVIO peadisainer Jaako Iisalo on leiutanud ideaalse ajasuretamise vahendi, mis ei   
eelda mingeid teadmisi, kuid eeldab nutitelefoni olemasolu. Millest jutt? 
 
8. 2011.a. Rahvusvahelisel Teatripäeval said eelmise aasta Eesti tublimad teatritegijad 
tunnustuseks ühe Ivo Lille klaasskulptuuri, mis tuletatud endisaegade teatrisuuruse silmast. 
Kelle klaassilm oli auhind? 
 
9. Kuigi multikategijad teevad üle maailma head tööd, siis millist atmosfääriefektidega vene 
multikat ja režissööri vääristatakse endiselt terminiga „parim“? Kes režissöör , mis film? 
 
10.  Pariisi ajalooliselt boheemliku eluviisiga seostatakse tihti kaht tüüpi naisi: grisette ja 
lorette. Puccini ooperi „Boheem“ põhjal oleks naiskangelannadest tüüpiline grisett Mimi ja 
lorettitüüp Musette. Mille poolest lorett erines grisetist? 
      
 
V AJALUGU; MÄLUGIGANT 2011; H. TIIDUSE IX MEMORIAAL 
 
1. Füsioloog parun Wolfhart Stackelberg on praegu peameheks ligi 700 liikmelisele 
organisatsioonile, mille alusdokument pärit Eestist 1252.a. 30. septembrist.  
    Mis ühendus see on? 
 
2. 3800 eKR püstitati väidetavalt maailma vanim dateeritud kiviehitis – Ggantija neoliitiline 
megaliittempel. (ligi 1000 aastat enne Egiptuse püramiide).  
    Mis Euroopa riigis Ggantija asub? 
 
3. Araabia kalifaadi münte on Eestist leitud üle 5000, Bütsantsi omi 215. Mis loodustoodet 
tõenäoliselt peakaubana Eestist viidi, kuna vastavaid luid on vanade linnuste kaevamisel 
leitud lausa suurtööstuse mahus? 
 
4. 10.05.1935 jõi Ohio osariigis Akronis arst Robert Smith enne operatsiooni pudeli õlut, et 
käed ei väriseks. Miks seda seika üle maailma tähtsaks peetakse? 
 
5.    See Soome hõimurühm säilitas sõltumatuse teistest kauem, võideldes läänes rootslastega 
ja idas novgorodlastega. Rootsi alistas nende ala 1249.a. 13.saj. rajatud keskse linnuse 
rootsikeelne nimi on Tauestaborg ja rootslased kutsuvad kohalikke asukaid tavastiteks. Mis 
nime all tunneme meie seda Edela-Soome hõimurühma? 
 



6.   Maailma suurim impeerium on olnud Briti impeerium, mille alad 1922.a. küündisid [...], 7 
milj. km², kuid koosnesid eraldatud maatükkidest. Ainult 0,7 ´milj. km² võrra jääks sellele 
alla kunagine Mongoli impeerium 14. saj., mis laius Doonaust Jaapani mereni.  
 Mis arv tuleks kirjutada 0,7 ette, et saada nende hiigelvallutuste pindala?  (Bütsantsi müstikas     
on niipalju pulki taevaronimise redelil, nn. Johannes Klimakose redelil?) 
 
7.  Araabia Lawrence aktiivsel osalusel asutati peale I ms osmanite impeeriumi varematele 
uusi riike. Kaht uut riiki, Iraaki ja Transjordaaniat, asusid kuningatena juhtima vennad.  
      Mis vendade nimed? 
 
8. Kaukaasia sõdade ajal (1763-1864) sunniti oma kodumaalt lahkuma või hävitati 90 % 
tšerkessi rahvastest. Jasnaja Poljanas peeti 23. mail 1864 sõdade lõpuparaadi. Venemaa Põhja 
–Kaukaasias elab praegu alla miljoni tšerkessi rahvuste esindajat, neist puhtalt tšerkesse 60 
tuhat. Kes on tšerkessi rahvaste suurim kohapealne rahvusrühm, umbes 510 tuhat inimest? 
 
9. Esimest korda tekkis sel alal riik 7. saj. Duklja vürstiriigina. Paavst andis Dukljale 
1077.a.kuningriigi staatuse. 1189 kuni 1360 oli ühendatud suurema naabriga ning 
taasiseseisvuti Zeta vürstiriigina. Praegust riiginime kantakse 1516.aastast. Peale I ms oli 
ainus Antanti riik, mis kaotas oma iseseisvuse, kuna suurem naaber neelas ta jälle endasse. 
Uus riikluse tõus eelmise sajandi lõpust. Mis riik? 
 

10. Ese 
 
 
 
VII GEOGRAAFIA; MÄLUGIGANT 2011; H. TIIDUSE IX MEMORIAAL 
         
 

1. Eesti sõlmis 19.juulil 2011 diplomaatilised suhted1964.a. iseseisvunud riigiga, mis meiega 
analoogiliselt piirneb idas suure järvega, kuid pindala on ligi kolm korda ja elanike arv kümme 
korda suurem. Enamus rahvast räägib njandza keelt, kuid ka inglise keel on riigikeelena au sees. 
Riigivapil on tähtsal kohal 3002 m kõrgune Sagitwa mägi. Elektrit saab kasutada 5 % 
elanikkonnast ja arste olevat üldse u 200, mis maailma arvetuses per capita väikseim arv. Mis 
on see põhiliselt maisist toituv ja tubakat väljavedav maa?  

 
2. Nimetage kolm pindalalt suurimat ilma merepiirita riiki? 

 
3. Abu Ibrahim Ismoil ibn Ahmed ...( 849.a. – 907.a.) oli suur ja jõhker vallutaja, võrreldav 

Staliniga. Ta pani aluse omanimelisele dünastiale ning on tadžikkide rahvuskangelane, 7495 m 
kõrgune mäetipp oli tükk aega Stalini nimeline, vahepealne nimi oli Kommunismi ja kannab 
nüüd küsitava rahvuskangelase nime. Kes? 

 
4. Mis riigiga tegu? 

- Riiklik deviis : Puuduta mind, kui julged! 
- Asub Valira jõe orus, mis voolab ka läbi pealinna 
- Kõrgeim tipp 2946 m 
- Riigi rahvuspüha 8. september – „madame Meritxelli päev“ 

 
5. Ühes Austraalia osariigis Townsville linnas asub riigi suurima turismiobjekti peakorter, mis 

kannab lühennime GBRMPA. Mis objekti „ gebrumpa“ valitseb? 



 
6. Mis on ainuke kolme riigi vahel jagatud saar maakeral? 

 
7. Maakaardil kohtab tihti seletava  nimisõnana mõne geograafilise objekti kõrval termineid nagu 

myr (norra keeles), nang (tiibeti keeles), lagoa (portugali), junp (mansi), lienaga ( hispaania), 
marais ( prantsuse), balta ( rumeenia), neva ( soome, karjala), purvs (läti ). Mis lisanimena nad 
käigus on ? 

 
8. Ahvenamaa ( sm Ahvenamaa,  rts Aland) koosneb ligi 6500 skäärist ja saarest, kuid nimi ei 

tulene ahvenarikkusest vaid algsest nimest Ahvaland, millel ka loomulik-loogiline põhjus. Mida 
tõlkes Ahvenamaa tähendab?  

 
9. Maailma riikide elatustasemete tabelis on see 12 milj. elanikkonnaga savanniriik tavaliselt 

viimasel kohal. Erilisi maavarasid pole, rahva kirjaoskus 27 %. Elu hoitakse sees 
karjakasvatusega. Prantsuse keel on riigikeel, kuigi pool rahvastikust on mossid, kel oli oma riik 
juba 11. sajandil. Mis praegune riik, mossi keeles „ väärikate meeste maa“? 

 
10.  Muusika 

 
VIII KIRJANDUS; MÄLUGIGANT 2011; H. TIIDUSE IX MEMORIAAL 
 
1. 30.september on rahvusvahelise ameti tähtpäev-eelkõige sellepärast, et 30.IX suri vastava 

ameti kaitsepühak dalmaatslane Püha Hieronymos. Mis päeva tähistatakse 30.septembril 
alates 1991. aastast? 

2.  Kuutsemäe jalamil asuv Kuudse talu oli sünnikoduks 1936 aastal sündinud taluperemees 
Peeter Miti pojale, tulevasele kirjanikule, kellele jäi tema ema perekonnanimi. Vanal 
taluasemel on nüüd saunad ja baarid ning kirjanik seal olla ei tahtvat, kuna „Kuudsele on 
Ameerika tulnud“, nagu ta ütleb. Kes kirjanik, kes ometi oma sünnikoha ja Kuutsemäe 
kuulsaks kirjutanud? 

 
3. Inglaste arvates on First Folio 900 lk. , 1623 trükitud 1000 eksemplari, kõige olulisem 

raamat. Kelle loomingut see raamat sisaldab, mille algne hind olevat olnud 1 nael? 
 
4. Esimene selle asja fikseeritud omanik oli 1498.a. Baseli peapiiskop. Esimesed omanikud 

olid üldiselt kõrgemad vaimulikud ja aadlikud. 1966.a. moodustati Hamburgis omanike 
rahvusvaheline ühing F. I. S. A. E., kes väljastab tublimatele viit liiki diplomeid, mille 
hulka kuulub ka Eesti uurimissuuna rajaja Udo-Nestor Ivaski diplom. Mida siis kogutakse 
ja uuritakse 15. saj. alates? 

 
5.  Polügloti eludaatumid olid 1914 Räpina – 1983 Tallinn. Oskas 26 keelt, tõlkinud enam 

kui saja kirjaniku loomingut. Alates 1988. aastast on Eestis temanimeline tõlkepreemia 
näidendite tõlkijatele. Ta memuaarid „Pronksväravate taga“ ilmus 1965.a. Kes see mees, 
kelle kohta pidasid toimikut nii Vene, Saksa, Itaalia kui ka Briti luure ( neist kättesaadav 
brittide oma)? 

 
6. Vana hiinlane, kelle tegelik nimi olevat olnud Li Er, ei suutnud oma koduprovintsis kehva 

elu välja kannatada ja tahtis mujale minna. Piiripunkti ülem tundis ta ära ja lubas 
kodukandist lahkuda, kui ta kogu oma tarkuse kirja paneb. Kuna oli ilmselt kiire, siis tehti 
lühidalt ja valmis viie tuhande sõnaline teos „ Kulgemise raamat“ kaheksakümne ühes 
lühikeses peatükis. Mis nime all maailm autorit tunneb? 



       
7. Poolteise sajandi vanune Emily Brontè „Vihurimägi“ muutus paar aastat tagasi 

Prantsusmaal ja Inglismaal enneolematult populaarseks ühes teises värskemas popkultuuri 
ilmingus kiitva äramärkimise tõttu. Kes oli see autor, kes tahtmatult aitas kaasa 
„Vihurimäe“ müüginumbrite ligi 50 % kasvule? 

 
8. Eesti lastekirjanduse keskus andis oma 2011.a. auhinna Ave Mattheusele. Esimese vastava 

auhinna sai 2001.a. Krista Kumberg, 2010 Viive Noor. Mis auhinna nimi, saanud nime 
„Naksitrallide“ tegelase järgi, kes tegi vahel ka kirjatööd ja oli seltskonna autojuhiks? 

 
9.  Kes staarkommunist oli Orwelli „Loomade Farmi“  Lumepalli ja „1984“ kurjami 

Emmanuel Goldstseni prototüüp? 
 
10. Poetessi vanaisa Niggola Hans oli Hiiumaal Suuremõisas karjaravitseja ja osanud hästi 

loomi tohterdada, sellest sai ka suguvõsa nimeks Under. Millele „under“ eesti-rootsi 
segakeeli viitab, mida tähendab? 

 
 
 
IX NAINE; MÄLUGIGANT 2011; H. TIIDUSE IX MEMORIAAL 
 
6. Aeg-ajalt tuuakse teda etaloniks: pikkus 164 cm, rind 86 cm, talje 69 cm, puus 93 cm. 

Kes? 
 
7. Novembris 2008 suri 96 aastaselt maailma esimene nn. valitud naisriigipea. 1940.a. valiti 

28 aastane Khertek Anchimaa oma riigi esinduskogu ( 9 liiget) esinaiseks. Kuna ta oli 
abielus riigi mõjuvõimsa mehe, parteijuhi Sachak Tokaga, siis püsis Khertek oma maa 
mõjuvõimsate hulgas mitukümmend aastat, hoolimata sellest, et vahepeal muutus ka 
valitsetava riigi staatus. Mis riiki asus 1940.a. ( vähemalt formaalselt) juhtima Khertek 
Anchimaa? 

 
8. Suurbritannia ja Iiri kultuuriruumis on tava, et alates 13. sajandist peavad mehed aeg-ajalt    

teatud põhjusel 29. veebruaril naistele trahvi maksma. Mille eest? 
 
9. Gilgameši eeposest on pärit ka „maailma vanimat ametit“ pidava emanda nimi, kes tegi 

tänuväärset tööd metsmees Enkidu tsiviliseerimisel ja taltsutamisel. Kes see esimene 
nimeliselt ära märgitud surelik naisterahvas( akkadi keeles “ hiilgav“)? 

 
10. Vangelina Dimitrova sündis 1911 aastal Bulgaarias, abielludes sai nimeks Guštšerova. 12 

aastaselt jäi tuulepöörisesse sattununa pimedaks. Sai sellest hoolimata oma tegevusega 
kuulsaks. Suri Petrichi mägikülas 1996.a.,2008.a. avati ta majas muuseum. Kellena 
maailm tunneb seda naist, kelle eesnimi tähendab kreeka keeles „ heade sõnumite tooja“ ? 

 
X SPORT; MÄLUGIGANT 2011; H. TIIDUSE IX MEMORIAAL 
 

1. Praeguse spordikuulsuse vanavanaisa oli tsaaririigi vedurijuht Adolf Konopinski. Vanaisa 
Albert-Viktor oli viiekordne Eesti meister ja kord ka N. Liidu meister. Vanaisa vend Harald oli 
1939.a. Euroopa MV „hõbe“ ja ka N. Liidu „hõbe“, enne  kui ta saadeti Komi ANSV-sse 
ümberkasvatamisele, kuna oli olnud Eesti Leegioni kahurväelane. Komis tuli ta veel kohalikuks 
poksimeistriks. Missuguse sporditähe kuulus suguvõsa? 



 
2.Sumovõistlejate või -kohtunikega rahulolematud pealtvaatajad viskavad areenile pahameele 
märgiks tavaliselt kõige kättesaadavamad asjad – zabutonid. Mis on zabuton? 
  
 
3.Narvast pärit näitleja – jalgpalliväravavaht ( 1917 – 1969) on küllap ainus, kes olnud nii 
teater Estonia palgalehel kui tulnud ka Estonia-nimelises meeskonnas Eesti jalkameistriks                
( 1943.a.). Kes see Piruka hüüdnimega ( oli väljaõppinud kondiiter) mitmekülgne mees, kes 
jõudis olla nii komnoor kui ka Litzmanni ihukaitsja? 
 

4. 1969.a. märtsis korraldati Riias sama vägev vastuvõtt värskele maailmameistrile kui omal 
Mihhail Talile. 
      Kes oli see austatu, 1942.a. Riias sündinud neiuna Avotina- Saltups (oli 1962 abiellunud   
eestlasega)?  
 

5. ROK-i president Jacques Rogge andis 62 aastat hiljem OM- kullad kätte oma kahele 
kaasmaalasele- belglasele, kes olid 1948.a. Londoni OM-l võitnud, ilma et oleksid seda ise 
teadnud. Kolmas mees sai kulla juba postuumselt. 
      Mis ala OM- kullad jõudsid omanikele? 
 

6. Eesti Drifti Liit korraldas 2011 suvel juba kolmandat korda Eesti karikavõistlused. Drift kui 
vaatemänguline spordiala on alguse saanud Jaapanist, leiutaja au antakse Kunimitsu 
Takahashile.  
       Mis tehniline spordiala on drift? 
 

7. Mehises jäähokimaailmas on üks hinnatumaid autasusid Lady Byng Memorial Trophy, mida 
näiteks Wayne Gretsky sai viiel korral. 
      Mille eest seda auhinda antakse? 
 

8. Vana- Kreeka suurim sporditiitel olevat olnud PERIOODNIK. Kes oli PERIOODNIK, isegi 
olümpiavõitjast tähtsam? 
 

9. 2011.a. augustis tuli Londonis Mõttemängude maailmameistriks ( 40 ala, 5 paremat arvesse) 
üks saarlane. Kes? 
 
 

10. Muusika 
 



	  

LOODUS	  

1.	  Hawail	  on	  selle	  taime	  õied	  kuningavõimu	  sümboliks.	  	  	   2.	  Mis	  kala	  (Rhincodon	  typus)?	  
Mis	  taim	  see	  on?	  

	   	   	   	  

	  
	  
3.	  Mis	  nime	  kannavad	  need	  meie	  kauged	  	   	   	  	  	  	  	  4.	  Kes	  on	  see	  Lõuna-‐Ameerikas	  elav	  	  

sugulased	  (perekonnast	  Hylobates)?	   	   	   	  	  	  	  	  kurg	  (Eurypyga	  helias)?	  
	   	  	  	  	  	  	  

	   	  	  	  	   	  
	  

	  

5.	  Kes	  see	  on	  (Melolontha	  melolontha)?	   	   6.	  Kes	  see	  on?	  
	   	  

	  
	  



	  

7.	  Kes	  on	  see	  ilmakaare	  nimega	  lind?	   	   	   8.	  Mis	  taim	  see	  on	  (Hyoscyamus	  niger)?	  

	  

	   	  

	  

9.	  Kes	  on	  see	  mees,	  kelle	  nimeline	  uurimisjaam	  on	  Antarktikas?	  

	  

	  	   	  
	  



10.	  Kes	  on	  see	  „Jeesuse	  sisalik“?	  

	  

	  

MEES	  
	  

1.	  	  Millise	  Euroopa	  riigi	  eliitvägede	  univorm	  (1940)?	   2.	  Mis	  riigi	  kuningas?	  

	   	   	   	   	  

3.	  Kes?	  
	  

	  	   	  

4.	  Keda	  on	  kujutatud	  neil	  kahel	  pildil?	  



	   	  
	  
5.	  Kes	  on	  helilooja?	  

KUNST	  

1.	  Kaanepilt	  on	  fragment	  ühe	  kunstniku	  	   	   2.	  Kes	  on	  see	  vene	  avangardist?	  
maalist.	  Kelle?	  

	  	   	   	   	   	  
	  
3.	  Kes	  on	  see	  tuntud	  eesti	  naisgraafik	  (Wiiralti	  auhind	  2007)?	  

	   	  

4.	  Kellele	  on	  pühendatud	  see	  monument	  Riias?	  	  	  	  	  	  5.	  Mis	  on	  sellel	  kuulsal	  maalil	  valgega	  varjatud?	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

6.	  Kes	  on	  see	  kuulus	  kunstikollektsionäär?	   7.	  	  Kes	  on	  

kunstnik?	  
	  

	  	   	   	  
	  
8.	  	  Kes	  on	  kunstnik?	   	   	   	  

	   	  

	  

	  
9.	  Nimetage	  arhitekt	   	   	   	   	   	   10.	  Autoriks	  on	  eesti	  kunstnik.	  Kes?	  



	  

	  	  	  	   	   	  



	  

 I LOODUS ( 10 pilti)  IV KUNST ( 10 pilti) 

1 Ingveri ( Zinniber officinale) õied 1 
Ed. Ole "Lapsed" ; Eesti Kunsti ajalugu , V 
köide 

2 Vaalhai; suurim 18m, 40 tonni 2 Pavel Filonov "Talupoja pere" 

3 Laarid ( Hylobates Lar; Gibonid ( 1 p.) 3 
Silvi Liiva: "Rändlindude saatmine", 
"Talvest kevadesse" 

4 Päikesekurg 4 Rüütel Roland 

5 Maipõrnikas 5 Peegel 

6 Vöötmangust 6 Solomon R. Guggenheim 

7 
Kagu ( Rhynochetos Jubatus) Uus- 
Kaledooniast 7 Hans Holbein jun. 

8 Koerapöörirohi 8 Kuno Veeber; Tuuleveskid, Võitlejad 

9 
Gregor Mendel; temanimeline Tšehhi 
Antarktikajaam 9 Gavril Baranovski (Oru loss) 

10 Basiliskus basiliscus 10 Ilmar Malin; Lenin - 1969.a. 

 II Majandus, tehnika  VII Geograafia 

1 Elektriautod 1 Malawi 

2 Mikroneesia Liitriik; suured kivirahad 2 
Kasahstan - 2,725 milj. km²; Mongoolia - 
1,564; 

3 Hruštšovkad  Tšaad - 1,284 

4 Ferrero 3 
Ismail Somoni nimeline; Samaniidide 
dünastia 

5 Jood 4 Andorra 

6 Veneetsia Vabariik 5 Suur Vallrahu; 2 milj külastajat aastas 

7 Faks; facsimile machine = tee sarnaseks 6 
Borneo; Malaisia, Indoneesia ja Brunei 
vahel jagatud 

8 Alkeemia 7 Soo, nõva 

9 Neretva jõe sild Mostaris; Novi Stari Most 8 Veemaa 

10 Ese - Brakteaad e. penn e. denaar 9 Burkina Faso 

 III Mees ( 4 pilti) 10 Muusika - Andorra hümn 

1 Kreeka ( Euzones)  VIII Kirjandus 

2 Bhutani kuningas 1 Rahvusvaheline tõlkijate päev; ladinakeelne 



3 Christopher Lee  piiblitõlge Vulgata 

4 
Ostap Bender; monument Harkivis ja 
Andrei  2 

Mats Traat; romaanisari " Minge üles 
mägedele" 

 Mironovi filmikujuna 3 Shakespeare teoste kogu, kus 36 näidendit, 

5 Muusika - A. Pärt  säilinud 228 eksemplari 

6 Villem Reimann ( Kolga - Jaanis ) 4 Ekslibrised 

7 Simon Bolivar (1783 - 1830) 5 Aleksander Kurtna 

8 Erki Kasemets, Rakvere Teatri peakunstnik 6 
Lao Zi ( " Vana mees"), taoismi rajaja 4...3 
saj. eKr 

9 Janos Hunyadi 7 Stephenie Meyer; "videviku" vampiirisaaga 

10 J. W. von Goethe 8 Muhvi auhind 

 IV Teater, kino, meelelahutus 9 Lev Davidovitš Trotski 

1 A. H. Tammsaare nim. Rahvateater 10 "Imet tegema" 

2 Hans "Dolph" Lundgren  IX Naine 

3 "Juhuslik kohtumine" 1 Claudia Black 

4 Roman Polanski 2 Tiiu Leek ( Honeymoon in Las Vegas jt.) 

5 Tšaikovski " Luikede järv" 3 Herta Laipaik 

6 "Enne kukke ja koitu" 4 Galicia ( galeegid), vasakul La Coruna vapp 

7 
Telefonimäng "Angry Birds", enim müüdud 
mäng  5 Katrin Saukas 

 enam kui 70 riigis 6  Milo Venus 

8 Theodor Altermann 7 
Tuva Rahvavabariik, Väikese Rahvahuraali 
esinaine 

9 Juri Norštein "Siil udus" 8 
Kui 29.II naise tehtud abieluettepanekut 
vastu ei võeta 

10 
Loretil puudus amet, täielikult armukese 
ülalpidamisel. 9 Šamhat 

 Grisetil oma ( poeneiu jms.) sissetulek 10 Ennustaja Baba Vanga 

 V Ajalugu  X Sport 

1 Eestimaa Rüütelkond 1 Kaia Kanepi 

2  Malta, Gozo saarel 2 Istumispadi 

3 
Veekindlad kopranahad ja kopranõre 
afrodisiaakumina 3 Voldemar Leetjärv, sündinud Leinfeld 



4 
AA sünnipäev; R. Smith asutas koos 
N.Y.börsimaakler 4 Lasma Kauniste 

 W. Wilsoniga 5 Jalgratta meeskondlik maanteesõit 

5 Hämelased 6 Autovõidusõit külglibisemises 

6 33 7 Kõige härrasmehelikuma käitumise eest 

7 Feisal, Abdullah 8 
Omalaadne karikavõitja; võit nii  OM, 
Phytia, Nemea  

8 Kabardid; adõgeesid110 tuhat  kui Istmose mängudel 

9 Montenegro; Republika Crna Gora 9 Andres Kuusk 

10 Ese - Martna valla lipp 10 Muusika; laulab Franz Beckenbauer 

 ehk denaar   

	  


