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1 Kui Aleksander Suur vallutas 335. a. e.Kr. Teeba, siis müüdi kõik linna elanikud 
orjadeks. Säästeti vaid Makedoonia toetajaid, preestreid ja ühe poeedi 
järeltulijaid, samuti jäeti ainsa hoonena püsti tema maja. Selle Vana-Kreeka 
suurima lüüriku eluaastate kohta on erinevaid andmeid – 518-422, 522–443, 
522 või 518-446. Talle kuuluvad näiteks järgmised mõtted: „Oma saatusest ei 
pääse keegi“, „Ilma tööta ei saavuta inimene õnne“, „Inimese teod on 
üürikesed“. Kes? 

  

2 43.a.p.Kr. alustas keiser Claudius Britannia põhjalikku vallutamist. Saarele rajati roomlaste linnu, neist 
tähtsamaks kujunes Londinium (praegune London). 60. a. p.Kr. toimus Ida-Britannias sealsete ikeenide mäss. 
Esialgu vallutasid mässajad tähtsamad roomlaste linnad Londiniumi ja Camulodunumi (praegune Colchester). 
61. a. p.Kr. suruti see ülestõus Britannia asehalduri Gaius Suetonius Paulinuse poolt veriselt maha. Ikeenide 
võitlust juhtis nende kuninganna, kes pärast lüüasaamist lõpetas elu enesetapuga. 2003. a. lavastas Bill 
Anderson temast filmi. Kes? 

  

3 Küsitav sai Rooma keisriks 18-aastasena. Oli tohutu füüsilise jõu ja osavusega mees. Üsna tihti jõi ja 
pummeldas ta sõpradega hommikuni, liikudes kõrtsist kõrtsi ja lõbumajast lõbumajja. Tema põhihuvideks olid 
gladiaatorite võitlused. Ise olevat ta areenidel võidelnud 735 korda, nii gladiaatorite kui loomade vastu. 
Olevat isegi elevante odaga surmanud. Enne surma kolis ta keisrilossist gladiaatorite kasarmusse. Kellest on 
jutt? 

  

4 Seda rõõmu ja lustilisuse esindajat Kreeka mütoloogias on Homeros 
pidanud Paani ja Echo järglaseks. Teine legend räägib, et kui Hades 
oli Demeteri tütre Persephone allilma virutanud, siis kõndis 
Demeter maa peal depressiivselt ringi ning keegi ei suutnud teda 
lohutada. Kord sattunud ta ühe kuninga juurde ja kohtunud seal 
toreda naisega, sattunud lobisema ja esimest korda pärast tütre 
kaotamist suutis ta naeratada. See juhtunud seepeale, kui naine 
talle oma kõhtu oli näidanud. Sestpeale on küsitav olnud nalja, 
naeru, sõpruse ja vaimse tervenemise üks võrdkujudest kreeklaste 
mütoloogias. Naised tähistavad teda kui naiseliku seksuaalsuse ja 
hea tuju kaitsjat. Kes?  

  

5 Mis keeles on kirjutatud vanim läänemeresoome kirjaliku teksti näidis? See on 13.sajandist pärinev 
kasetohule kraabitud pikseloits. 
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6 17. juulil 1453 peeti Gaskoonias Prantsuse ja Inglise vägede vahel lahing, mille inglased kaotasid ja nii lõppes 116 
aastat kestnud Saja-aastane sõda. Kuidas on selle lahingu nimi ehk millise linna lähedal see lahing toimus? 

  

7 Mis kirikut näete? See on ehitatud 13.saj lõpul või 14.saj algul. 

  

  

8 27. septembril 1951 saadeti ÜK(b)P KK-sse G.Malenkovile I.Käbini allkirjaga kiri, kus paluti nõusolekut Nikolai 
Karotamme vastutusele võtmise küsimuses. Karotamme süüdistati sel korral kellegi vastuvõtmises parteisse 
1942. aastal, ilma tema minevikku kontrollimata. Selle tegelase isa oli olnud kaubandusettevõtte omanik ja 1927-
1928 elanud Jugoslaavias. Eestis oli kodanik tuttav vene skautide organisatsiooni liikmetega, kes olid arreteeritud 
nõukogude julgeolekuorganite poolt ja surma mõistetud. Kes oli see pahalane? 

  

9 Euroopa ühiskonna äärealadel on välja kujunenud kaks erinevat juutide gruppi. Ühed elasid peamiselt Saksamaal, 
Poolas ja Venemaal, tänapäeval aga peamiselt USAs ja Iisraelis. Teised elasid Hispaanias ja kui nad 1492 sealt 
välja saadeti, asusid nad Põhja-Aafrikasse, Itaaliasse, Osmanite impeeriumi ja Hollandisse. Kuidas neid gruppe 
nimetatakse?  

  

10 Nimetage kunstnik, kes on jäädvustanud need ajaloolised isikud: Rotterdami Erasmus, Thomas Morus, Henry VIII. 
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11 ***keiser on taoistlik taeva valitseja ja kõikide eksisteerivate maailmade valitseja, sh inimeste maailma ja põrgu 
valitseja. Ta on hiina traditsiooniliste uskumuste olulisim jumal. Sungi dünastia ajal hakati temast rääkima kui 
taeva valitsejast. Temast sai peamine keiserlik jumalus. Kes? Milline sõna on varjatud tärnidega? 

  

12 Selle auastme kehtestas Peeter I 1682 kõigepealt oma „mänguarmee“ suurtükiväelastele. 18. sajandi lõpust 
oli see reasuurtükiväelane, kes teenis mortiiride, haubitsate ja ükssarvede juures. Edasi 1884 kuni 1917 oli 
see Vene armee suurtükiväeosade alama astme sõduri auaste, mis vastas jalaväe jefreitorile. Mis auaste? 

  

13 Sellelt noormehelt oodati palju, kui ta 11-aastasena Prantsusmaa 
kuningaks sai. Ta oli ilus, vapper ja lahke. Kuid 24-aastasena tabas teda 
vaimuhaiguse hoog, meeltesegaduses tappis ta ratsaretkel 4 kaaslast. 
Hood kordusid ta elu lõpuni, kuningas arvas, et ta on klaasist ja läheb 
katki, kui teda puutuda. Käis 100-aastane sõda, inglased olid vallutanud 
suure osa Prantsusmaast. Kuningas polnud kindel, kas dofään on tema 
enda poeg, ja pärandas Prantsusmaa kuningatrooni oma tulevasele 
tütremehele Henry V-le, Inglismaa kuningale. Paraku (või ka prantslaste 
õnneks) surid nii Henry V kui küsitav kuningas peatselt ja kahe riigi 
personaalunioonist ei saanud asja. Kellest on jutt? 

  

14 “Nii suunatigi mind 1951. aastal Tallinna. Olin siis alles 19-aastane, aga pidin hakkama likööri- ja viinatehase 
likööritsehhi juhataja asetäitjaks. Mulle see ei meeldinud ja ütlesin kohe Tallinna jõudes, et enne ma 
asetäitjaks ei hakka, kui olen tsehhi kõik lihttööd selgeks õppinud. Mulle tuldi vastu ja tööraamatusse 
kirjutati, et olen tsehhijuhataja asetäitja, kuid ühtlasi ka kuuenda kategooria tööline. Kõige esimene töö, 
mida tehases tegin, oli nastoikade filtreerimine, mida tehti tollal asbestfiltritega.” Nii algas ühe hilisema 
ministri töömehetee. Kes on see mullu oma 80. juubelit tähistanud daam? 

  

15 

 
Sel kümnelisel on üks oma riigi asutajaid. Tema surmapäeva 20. juunit 1820 tähistatakse riigis 
rahvuspühana. 162 aastat pärast surma oli tema nimi maailma ajakirjanduses taas esil. Küsime mehe nime 
ja tema osavõtul asutatud riiki. 
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16 Kogu Kolmanda Reichi eksisteerimise ajal kandsid seda auastet, mis kinnitati auastmena 1934. aasta SS'i 
auastmete reformi käigus ning mis vastas Wehrmachti kindralfeldmarssalile, ainult kaks meest. Teine neist oli 
Karl Hanke, kes sai seda kanda nädala (29. aprill – 5. mai 1945). Kes oli esimene ja milline oli auaste? 

  

17 Illinoisist pärit kauaaegne USA kongresmen Andrew J. Volstead (1860-1947) on nime andnud volsteadismile, 
mille puhul Clarence Darrow on kirjutanud: „Volsteadi seadus on toonud hirmu, rõhumise, meelepaha ja 
palgamõrvad kõikidesse ühiskonnaklassidesse ja see ei lõpe enne, kui on surnud ja kadunud kogu volsteadism 
ning kõik sellelaadne“. Milles see seadus seisnes? 

  

18 3. augustil 1943. aastal määrati ta Punaarmees lennuväemarssaliks (Маршал 
авиации), 19. augustist 1944. aastal oli ta juba peamarssal (Главный маршал 
авиации). On teeninud välja kaks Lenini ordenit, hulga teisi ordeneid ja 
medaleid, nende seas ka autasusid Poolalt ja Mongoolialt. Tema nimel on 
tänavad Moskvas ja Nižni Novgorodis. Meie teame ja küsime teda selle 
pärast, et ta juhatas muu hulgas ka märtsipommitamist Tallinnas, 9.03.1944. 
Kes? 

  

19 See ladinakeelne sõna omas antiikses Roomas helget tähendust. Seda kasutati näiteks kirjeldamaks pensionile 
jäänud riigiteenistuja olekut kui ka lihtsalt märkimaks seda ajahetke, mil inimene võis rahulikult süüa, vestelda, 
mängida mänge või muidu oma asjadega tegeleda. Mõnikord kasutati seda sõna ka märgistamaks isiku 
kirgastunud seisundit. Mis sõna? 

  

20 Maailm on täis kummalisi asju. On olemas ka riik, kus ministrite kabinetti olevat kuulunud Õnneminister. Igal 
juhul on seal praegugi valitsuses 10 ministrit, kelle töö peaks ametliku kodulehe andmetel tooma lähemale 
eesmärgi, „rahvusliku koguõnne“ (Gross National Happiness) saavutamise. Termini „rahvuslik koguõnn“ mõtles 
välja seal 1972.a riigijuhiks saanud mees ja kuulutas välja loosungi „GNH on tähtsam kui GNP“. 2006.a. kuulutas 
Business Week rahvusvahelisele uuringule tuginedes selle riigi Aasia kõige õnnelikumaks (ja kaheksandaks 
maailmas). See on ainus riik, kus õnne mõõdetakse, kusjuures õnne peamine toetaja olevat televisioon. Mis 
riik? 

 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Bhutan_Gross_National_Happiness.jpg
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21 1970. aastatel oli ja on paljuski praeguseni kuulus TRÜ Sotsioloogialabor (Ü. Vooglaid, A. Murutar, M. Lauristin jt), 
mis rajati 1967 ja suleti 1975. Juba 1969.a asutati ülikoolis veel teinegi sotsioloogialabor, mis esialgu kandis 
kommunistliku kasvatuse, hiljem haridussotsioloogia labori nime. Juhendaja oli rektor Koop ise. Tegelikku juhitööd 
tegi mees, kes oma nime samuti Eesti ajalukku on jäädvustanud. Kes?  

  

22 Nimetage aastaarv!  

 Rudolf Diesel esitab patenditaotluse oma mootorile 

 Arthur Conan-Doyle’lt ilmub „Sherlock Holmesi seiklused“ 

 Esietendud Pjotr Tšaikovski „Pähklipureja“ 

 Abbas II saab Egiptuse kediiviks 

 sünnib Teodor Lippmaa 

 sureb Alfred Tennyson. 

  

23 13. augustil 1961 kell üks öösel alustati Euroopas operatsiooniga „Roos“. Milles see seisnes? 
 

  

24  24. augustil 1989 astus ametisse Teise maailmasõja järgne Ida-Euroopa 
esimene mittekommunistlik valitsus. Vastne peaminister olevat olnud 
sündmusest nii vapustatud, et minestas ametisse vannutamisel. Kes oli see 
peaminister? (riik annab 1 punkti) 

  

25 Annie Get Your Gun (Meisterlaskur Annie) on 1946. aastal Broadway’l 
lavastatud muusikal (1147 etendust!) ja selle alusel 1950 vändatud 
samanimeline film, kust on pärit mitmed hitid nagu "There's No Business 
Like Show Business", "Doin' What Comes Natur'lly", "You Can't Get a Man 
with a Gun", "They Say It's Wonderful", and "Anything You Can Do." Loo 
aluseks on Buffalo Billi Metsiku Lääne Show’s osalenud täpsusküti Annie 
Oakley (1860–1926) romanss täpsuslaskur Frank Butler’iga. Kes on 
kirjutanud kuuldava muusika ja kes seda esitab? 
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26 Küsitava,  kivirikuliste sugukonda kuuluva ja Põhja-Ameerikast pärit 
taime seitsmest liigist on tuntuim täiesti külmakindel südajalehine 
***. Eestis kasvatatakse seda 1931. aastast. Kõige paremini 
iseloomustavad taimede olemust ingliskeelne foamflower ja 
saksakeelne Schaumblüte, need rahvapärased nimetused 
tähendavad  õievahtu. Eesti keeles kasutatakse ladinakeelsest 
teaduslikust nimetusest mugandatud nime. Pildil on hõlmine ***. 
Mis taim?  

  

27 Nende loomise mõtte algatas 1898. aastal inglane Ebenezer Howard, esimene neist rajati 1904 Inglismaal 
Letchworthis. Enne I maailmasõda oli Euroopas (eriti Inglismaal) ja Ameerikas nende rajamise kõrgaeg, Eesti 
esimesi kaasaaegseid rajati Tartus, hinnatuimad aga Tallinnas. Millest jutt? 

  

28 Küsitav taimeliik Galium verum on tavaline Põhja- ja Lääne-Eestis. Skandinaavias on ta pühendatud 
jumalanna Freyale, ka Neitsi Maarja olevat Jeesuse sündimise ajaks pannud sõime selle taime. Taime 
inglisekeelne nimi on Lady`s bedstraw - „naiste voodiõled“, meil rahvapärase nimetused „kollased maitsed“, 
„kõhurohi“, „liikmerohi“, „neitsipunad“. Taime on kasutatud õllelisandiks. Tugeva põletikuvastase toimega ja 
hea meetaim. Juurtest saadakse tumepunast (Läti lipu värvi) värvainet lõnga või kangaste värvimiseks, õied 
on hästi intensiivselt kollased, annavad puhta kollase värvuse. Mis taim? 

  

29 See Saharast lõuna poole jäävas Aafrikas elav lind Sagittarius 
serpentarius liigitub küll haukaliste hulka, kuid mõned 
geeniuuringud on näidanud, et neil on päris palju ühist ka 
toonekurglastega. Oma pikkade jalgade tõttu on ta kõrgeim (1,3 
m) röövlind maailmas. Tema tiibade siruulatus on 2 m, ta on väga 
hea lendaja, kuid 
otsib oma saaki – 
suuri putukaid, 
väikeimetajaid ja 

madusid – peamiselt kõndides. Nimetuse on saanud hõreda 
tuti tõttu. Rahvuse kaitse sümbolina on see lind laialisirutatud 
tiibadega ka LAV-i vapil. Samuti leiame tema ka Sudaani vapilt. 
Kellega on tegu? 

  

30 See 100–200 korda suhkrust magusam kunstlik magusaine (tähis E951) kiideti heaks 1981. aastal. Praegu 
kehtivate soovituste kohaselt võib tarbida kuni 40 milligrammi ühe kehakaalu kilogrammi kohta päevas, 
tõenäoliselt muudetakse soovitavat kogust tulevikus väiksemaks. Aastaid keelduti ainele luba andmast, kuna 
katsealused loomad kannatasid atakkide ja ajuvähi all. Aine muutub inimese seedekulglas 
asparagiinhappeks, fenüülalaniiniks ja metanooliks. Kahte viimast peetaksegi ebasoovitavateks. Ühel 
inimesel 10 000 seast esineb fenüülketonuuria, sellepärast on seda ainet sisaldavate toiduainete märgistusel 
hoiatus, et see sisaldab fenüülalaniini. Millega on tegemist? 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_South_Africa.svg
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31 Pildil on pealinn 62 567 elanikuga (2012). Asub asustamistiheduselt maailma viienda saare peal, mis kannab 
pealinnaga sama nime. Mis linn? 

 

  

32 Küsitava taime nimi tuleneb kreeka keelest , mis eesti keelses tõlkes tähendab „lutikat“ või „mardikat“, 
liigiepiteet aga „kasvatavat“ või „külvatavat“. Vanas Egiptuses käsitleti teda kui afrodisiakumit, veinile lisatuna 
olevat taime seemned pidanud suurendama spermatosoidide teket. Vanad roomlased aga säilitasid selle 
taime abil liha. Ta kuulub leiva, pipar- ja meekookide, präänikute ja karri koostisse. Indias ja Marokos on 
suhkrustatud viljad müügil nagu kompvekid, ta kuulub ka džinnide „Beafeater“, „Gordon`s“ ja „Bosford“ 
koostisse. Mis taim? 

  

33 Aastasadu on aednikud unistanud kollaseõielisest rohtsest pojengist ning püüdnud ristata omavahel puis- ja 
rohtseid pojenge. Esimest korda õnnestus see 1948. aastal Jaapani pojengikasvatajal, kelle perekonnanime 
küsimegi. Esimest korda läksid tema seemikud õitsema 1963. aastal. 1960-ndate lõpus ostis Ameerika 
pojengikasvataja Louis Smirnow küsitava leselt neli kollaste pooltäidisõitega pojengisorti (Yellow Crown, 
Yellow Dream, Yellow Emperor, Yellow Heaven) ja registreeris need 1974. aastal ***-Smirnowi nime all. 
Ameerika Pojengiselts nimetas 1970.aastate keskel uued pojengid ***-hübriidide rühmaks. Kirjutage selle 
jaapanlase või hübriidide rühma nimi. 

  

34 Nad (Taurotragus oryx) on antiloopide hulgas üks kõige 
suuremaid, aeglasemaid ja kohmakamaid. Isasloomade 
õlakõrgus on kuni 1,6 m, kaal keskmiselt 500-600 kg. Ta on 
ilmselt kõige kodustatum antiloop, väidetavalt olla mitmed 
Lõuna-Aafrika farmerid veised nende vastu vahetanud. 
Nende suure rasvasisaldusega toitvat piima kasutatakse 
meditsiinis näiteks maohaavade ravimiseks. Kõige pikem 
nende kodustamise kogemus on aga Ukrainas Askania 
Nova looduskaitsealal. Seal elavad nad aastast 1892. Kes? 

  

35 Mahhatškala on see asustatud punkt, kus selle rahvuse esindajaid elab maailmas kõige suuremal arvul. Siiski 
ollakse avaaride, kumõkkide, dargide ja lakkede järel alles selle linna arvukuselt viies rahvus (üle 65 000 
inimese). Enne 1917. aasta sündmusi Venemaal kasutati selle rahva nime tänapäeva Dagestani elanike 
üldnimetusena. Selle rahvuse esindaja on ka Керимрин Абусаидан хва Сулейман, poliitik, ärimees ja Anži 
omanik. Mis rahvus? 
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36 Kui Robinson Crusoe sattus üksikule saarele, siis oma kodu rajas ta just selle puu sisse. Tegemist on hindude 
püha puuga, pärast valgustamist istus ka Buddha just selle puu all. Millisest puust jutt? Vastake täpse 
liiginimega. 

  

37 Veinipudeleid on väga erineva kujuga, kuid enamik neist on siiski kindla, ajalooliselt väljakujunenud 
välimusega. Pildil on tähistatud 3 Flute (ka Rhine või Alsace), 4  Champagne, 5 Albeisa, 6 Marsala, 7 Porto, 8 
Ungari, 9 Bocksbeutel. Mis tüüpi pudelid on 1 ja 2? Esimesed kujunesid, kuna sealse piirkonna veinimeistritel 
oli tarvis taarat, mis taluks koormust ja laevasõitu. Pudelite silindriline kere ja lühike kael tagasid, et need 
merereisil kastides rulludes terveks jäid. Samuti on niisuguseid pudeleid hea laduda arendamise eesmärgil 
veinikeldritesse üksteise otsa, pole vaja karta, et alumine pudelirivi kildudeks puruneks. Number 2 kujunes 
selliseks, kuna neid veine pidi ümbritsema pudel, mis kannataks maismaatransporti. Pika kaela, laugja õla ja 
laia kerega pudelid asetati kastidesse kaelad kohakuti – ja kui pudelid sõiduga edasi-tagasi hõõrdusidki, 
pidasid nad siiski vastu.  

 

  

38 Eestis peetakse Walter Zappi ikka meie leiutajaks ja Minox’i kaamerat eesti leiutiseks. Eks see ju mõneti nii 
olegi. Milline kompanii aga alustas Minoxi tootmist? See 1919 asutatud ettevõte sai küsitava nime 1932.a ja 
maailmaturule jõuti 1937.a just nimelt minikaameraga, mis oli nende suurim saavutus ja tegi nad tuntuks. 

  

39 See linn on Overijsseli provintsi halduskeskus Hollandis. Rooma ajal asustasid seda kohta saali frangid, 
tänapäevase linna lõid friisi kaupmehed ja Karl Suure sõdalased umbes 800.a. Nimi pärineb sõnast „küngas“, 
millega vihjati kõrgemale kohale, mida üleujutused ei laastanud. Täna elab seal umbes 120 000 inimest, 
paikneb Amsterdamist umbes 120 km kirdes. Linna elanikke kutsutakse mõnikord ka Blauwvingers'iteks 
(sininäpud). Mis linn? 

  

40 Umbes 1760. a. reisis prantsuse loodusteadlane Pierre Sonnerat 
Madagaskarile. Oma reisikirjas kirjeldas ta üht looma, andes talle ka 
nime, mille all me teda tänapäeval tunneme. Levinud, kuid ilmselt eksliku 
loo kohaselt  olevat Sonnerat arvanud kuulnud looma nime, tegelikult oli 
tegemist malagassikeelse hüüatusega „seal ta on!“. Malagassidel oli see 
hüüatus ja loomakese nimi küllalt sarnased ka, tänapäeval kutsuvad nad 
teda babakoto. Millise loomaga, oma perekonna ainsa esindajaga on 
tegemist? 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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41 Taime, mille ametlikku eestikeelset nime küsime, kutsutakse ka nimedega harmal, harmala, inglise keeles nt 
süüria ruut (Syrian rue). Õied on valged ja tähekujulised, vili on paljuseemneline kolmepesaline lapikkerajas 
kupar. Natsi-Saksamaal kasutati taime nn tõeseerumina vangidelt info saamiseks. Seemned on hallutsino-
geense toimega, neid kasutavad eriti pärsia vaipade kudujad, et huvitavaid mustreid välja mõelda. Taimest 
saadakse õli- ja värvainet, sh nn türgi punase tegemiseks. Mis taim? 

   

  

42 Täna, 5. mail on rahvusvaheline *** päev. Selle elukutse esindajatel on lausa kaheksa kaitsepühakut, nt 
Iirimaa Püha Brigid, Verona Peeter ja Püha Raymond Nonnatus. Eestis alustati nende koolitamist 19. sajandi 
algul ning küsimuse autor arvab, et pea igaüks meist on selle elukutse esindajaga ka kokku puutunud. Mis 
elukutse? 

  

43 See on Kersti Merilaasi 
valikluulekogu pealkiri (1969). 
See on ka Kesk-Euroopa 
pöögimetsade saatjastaim, 
Eestis esineb rohkem piki Põhja-
Eesti klindirannikut salumetsas. 
Näiteks Põlvamaa ainus mets-
***i (Lunaria rediviva L.) 
leiukoht avastati 1960. aastal 
Leevi oja ääres. Nimetage see 
kaunis ristõieline, tõeline 
flooraajalooline rariteet. Teisel 
pildil on taime 
kõdrad, 
kolmandal aga 
aed-***.   

  

44 Guadeloupe on kaksiksaar Väikeste Antillide keskosas, halduskeskuseks Basse-Terre. Saare avastas Kolumbus 
1493.a, praegu kuulub meretaguse departemanguna Prantsusmaale. Ajuti on saare hõivanud ka 
Suurbritannia, kes 1813. aastal loovutas saare hoopis kolmandale Euroopa riigile. Kellele? 15 kuud hiljem anti 
saar tagasi Prantsusmaale. 

  

45 Kust on pärit laulja? Ehk mis keeles lauldakse?  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Peganum_harmala1.jpg
http://www.wnmu.edu/academic/nspages/gilaflora/p_harmala1.jpg
http://www.wnmu.edu/academic/nspages/gilaflora/p_harmala2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Vaste_Judaspenning_plant_Lunaria_rediviva.jpg
http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Lunaria_rediviva_251202.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/212_Lunaria_annua.jpg
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46 Küsitav on suurim vaegmoondega putukate selts, mille esindajad on levinud praktiliselt üle maakera, kui 
poolusepiirkonnad ja mõned väiksed ookeanisaared välja arvata. Kokku on maailmas teada ligikaudu 40 000 
liiki, kellest üle 400 elab ka Eestis. Seltsi sisene suuruse, värvuse, elamis- ning toitumistüübi varieeruvus on 
väga suur. Mõõtmed kõiguvad vahemikus 0,1 - 11,5 cm. Leidub nii maa- kui veeelulisi, nii taim-, sega-, kui 
röövtoidulisi ning ka parasiitseid putukaid. Nende keha on sageli lamendunud, kehakatted tugeva 
kitiinkestaga. Suised on pistmistüüpi, ka neil, nagu sarnastiivalistel, moodustub iminokk. Enamikul liikidel on 
jooksujalad, esinevad veel rööv- ja ujujalad. Tiibu kaks paari, nendest eesmised nahkjad kattetiivad, tagumised 
aga kilejad. Tagarindmikus asuvad neil vinanäärmed. Rühm on fülogeneetiliselt väga vana, fossiilseid jäänuseid 
on leitud juba ülem-Permist, kus toimus arvatavasti evolutsiooniline lahknemine tirdilistest (Auchenorrynca). 
Mõned süstemaatikud paigutavad küsitavad koos sarnastiivaliste (sealhulgas ka tirdilistega) ühte seltsi nii 
ühise põlvnemise kui ka mõneti sarnase anatoomia ning füsioloogia tõttu. Kes? 

  

47 Selle linnuliigi leviala ulatub Põhja-Aafrikast 
Niiluse jõe orust Hea Lootuse neemele. 
Elupaikadena väldib ta vaid kõrbesid ja tihedaid 
metsi. Kuni 75 cm pikkune lind kaalub u 2 kg. 
Vana-Egiptuses pühaks peetud lind on inimese 
abil oma levilat laiendades kahjuriks muutunud. 
Esimesed linnud toodi kena sulestiku tõttu 
Inglismaa linnutiikidele XVIII sajandil. Linnud 
kodunesid kiiresti, metsistusid ning on Briti 
saartel nuhtluseks. Agressiivsed linnud ründavad 
kõhklemata teisi veelinde ja ka inimesi kui 
võimalikke ohu allikaid. Seetõttu tunnistatigi lind 
2009.aastast Suurbritannias kahjuriks. Samal 
moel on nad end sisse seadnud ka Saksamaal ja 
Hollandis. Kes? 

  

48 Küsitav järv on Põhja-Ameerika sügavaim (614 m) ja suuruselt maailma üheksas järv (27 200 km²). Järvel 
paikneb ka üks jäätee, mis ühendab Yellowknife’i Dettah’ga. Mis järv? 

  

49 See Saksamaa linn asub Tüüringi liidumaal. Linnast voolab läbi linna nimetüvega ühtiv jõgi, samuti on see linn 
oma nimetüvega ühtiva kreisi suurimaks asustuseks. Esmakordselt on seda mainitud 1273. aastal, 
linnaõigused sai 1341. Linn on tuntud oma klaasitööstuse poolest, seal asub ka hea mainega tehnikaülikool 
umbes 6200 üliõpilasega. Linna rahvaarv jääb täna alla 30 000. Mis linn? 

  

50 Kui vaadata maailma riikide vappe, siis torkab silma, et laevad 
(purjekad) on leidnud tee nii mõnelegi. Mitme araabia riigi vapil on 
traditsiooniline dau, paaril riigil veel Aafrikast Ameerikasse orje 
toonud laeva kujutis. Kolumbuse lipulaev Santa Maria on Bahama ja 
Grenada vapil, üks riik on aga vapile mahutanud kõik esimese 
ekspeditsiooni laevad. Mis riik?  
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51 Esimese teadaoleva sellise valmistas Eestis 1860.a. kirjanik August Kitzbergi vend Jaan. 1879 valmistas 
järgmised Puhja insener Heinrich Ludwig Meyer Jakob Hurda ideekavandi järgi ja neid kasutatai näiteks ka 
koolides. Vähemalt üks taoline, Middendorffide perekonnale kuulunud  ese on ka säilinud ja oli hoiul Elvas 
Tartumaa muuseumis. Millest jutt? 

  

52 USA postitõllaajaloos on kõige kuulsam 980 kg 
kaaluv tõld, millest esimese valmistas firma 
„Abbot Downing“. Kokku valmistati neid aastatel 
1827-1899 üle kolme tuhande. Mark Twain  
kutsus seda „ratastel hälliks“, maksumuseks sellel 
„hällil“ oli 1000 dollarit. Postitõlla nimi on väga 
tuntud ka hilisemas tehnikamaailmas (nt 1987-95 
toodetud Kia mudel). Kuidas see nimi võiks 
kõlada?  

  

53 Aavo Pikkuus sündis Vastseliina külje all Kapera külas. Ema Aleksandra ja isa Nikolai rääkisid omavahel kodus 
setu keelt. Pikkuus ütleb: "Mina olen setu ja mäletan ka keelt! "Hahaa! Tsikapet tähendab ***! Kes ei usu, 
uurigu järele!"  Aga mis on siis tsikapet? Tegemist on tehnikavaldkonnaga. 

  

54  Ta sündis 22. novembril 1945 Guadeloupe’il. Tokyo OM-l jõudis poolfinaali. 
1966 tuli Euroopa meistriks 200 m jooksus ja Prantsusmaa meeskonnas 
4x100 m teatejooksus. 1967 püstitas Prantsusmaa meeskonnaga 
maailmarekordi 4x100 m teatejooksus. 1968 Mexicos tuli sama 
meeskonnaga 4x100 m teatejooksus pronksile. 20. juunil 1968 on ta lühikest 
aega (1 tund ja 40 min.) ka maailmarekordi omanik 100 m jooksus - 10,0 
(elektrilise ajavõtuga). Pärast sportlaskarjääri lõpetamist töötas 1988-91 
Prantsusmaa noorsoo-ja spordiministrina. Kes?  

  

55 NBA draft 1984. Esimesena valis Houstoni Rockets Hakeem Olajuwoni, kolmandana Chicago Bulls Michael 
Jordani. Los Angelese Clippers´i valiku kaudu sai Philadelphia 76eers viienda valijana Charles Barkley, 
järjekorras kuueteistkümnenda valis Utah Jazz John Stocktoni. Kõik Hall of Fame’ liikmed. Üldjärjekorras 
teisena valiti sellest drafti nimekirjast 2.16 pikk Sam Bowie, keskkooli ja ülikooli korvpalli sensatsioon,  kelle 
kümne-aastast NBA karjääri (keskmiselt 10.9 punkti, 7,5 lauapalli ja 1,8 blokeeritud viset) jäid kahjuks saatma 
vigastused ja ebaõnnestumised. Mis klubi valis Bowie endale 1984. aasta draftis? Klubi ühines NBA-ga 1970. 
aastal ja on tänaseni püsinud samas linnas sama nimega. 

  

http://www.flickr.com/photos/thehenryford/6766181337/in/photostream/
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56 Tänaseks on neid soomlasi juba kaheksa ja nimekiri pole suletud. Esimene oli 1974.aastal Leo Juhani "Leksa" 
Kinnunen (fotol). Milles oli ta esimene soomlane?  

 

  

57 Näete fotol maailmas kõige rohkem valmistatud lennukit. 
Seda mudelit hakati tootma aastal 1956 ning tehakse 
edukalt tänaseni. Pingereas teisel kohal on IL- 2 (toodeti 
1941–1945, 36 183 lennukit) ja kolmandal Messerschmitt 
Bf 109 (toodeti 1936–1958, 34 852 lennukit). Küsitavat 
mudelit on tänaseks kokku pandud üle 43 000 
eksemplari. Mis firma, mis mudel? 

 
 

  

58 See Saksamaa klubi on loodud 3.mail 1905. Viljeletakse maahokit, 
iluuisutamist ja piljardit, aga eelkõige on klubi tuntud oma 
jalgpallimeeskonna poolest. Nad on liigadevahelise pendeldajana 
tuntud klubina tõusnud rekordiliselt seitsmel korral Bundesligasse ja 
sealt jälle rekordiliselt seitsmel korral välja langenud. 27300 
pealtvaatajat mahutav kodustaadion kannab 2004. aasta jaanuarist 
sponsornime SchücoArena. Esindusmeeskond langes 
hooajal 2008/09 2. Bundesliga’sse ja aastast 2011 
mängib ta 3. liigas. Sinisteks hüütud meeskonna 
kodumängude vorm on aastaid olnud erinevates 
variantides sinine, must ja valge. Mis klubi? 

  
 

  

59 See õlletootjate grupp on Belgia-Brasiilia päritolu ning järgnevas nende toodete nimekirjas on palju tuttavaid 
õllesid: Corona, Becks, Stella Artois, Budweiser, Leffe, Hoegaarden, Löwenbrau, Jupiler, Tolstjak jne. Euroopa-
poolne firma haru loodi Leuvenis aastal 1366. Mis kontsern on maailma suurim õlletootja? 

  

60 Võrkpalli Meistrite liiga võitis 2013.a klubi, kelle parimaks tulemuseks oma riigi meistrivõistlustel on kuues 
koht, aga samas ollakse kahekordne karikavõitja. Klubi esiründaja on liiga väärtuslikeimaks mängijaks valitud  
rootslane Marcus Nilsson. Mis klubi? 

  

javascript:popupWindow('http://www.arminia-onlineshop.de/popup_image.php/pID/2106/imgID/0')
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/et/8/84/Arminia_Bielefeld.gif
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61 Küsitav on sündinud 02.11.1933.a. Petserimaal Pankjavitsa külas. Ta on seitsmekordne Eesti meister, parandas 
1952-1963 kokku 11 korda Eesti rekordit. Räpina valla  aukodanik, tema esimene treener Ülo Zirnask on 
meenutanud: „Tal olid naise kohta tugevad käed, Räpina-talvel surusime arstlikus kontrollis dünamomeetrit, 
tema näit oli minu omaga võrdne. Odessa poole sõites hakkasid Ukraina poisid sõrme sirgeks vedama. Küsitav 
lõi kampa ja tõmbas kõigil poistel sõrmed sirgeks.“ Kellest jutt?  

  

62 Johann Martin Schleyerile, Badenis elavale rooma-katoliku preestrile, olevat ilmutanud end jumal ning teinud 
talle ülesandeks luua rahvusvaheline keel. Aastatel 1879-1880 tegeles Schleyer intensiivselt uue keele 
loomisega ning aastatel 1884, 1887 ja 1889 toimunud konverentsidel lepiti kokku keele reeglid. Viimane 
konverents Pariisis (1889) peetigi juba loodavas keeles. Täna elab maailmas umbes 20 inimest, kes seda keelt 
oskavad, kamba peale on Wikipediasse loodud 119 000 artklit, olles artiklite arvukuselt 37. keel, mida seal 
kasutatud. Üle-eelmise sajandi lõpul ja eelmise alguses tõrjuti see keel esperanto jt. lihtsamate tehiskeelte 
poolt kasutuselt praktiliselt ära. Mis keel? 

  

63 Kes on need kaks Põhja-Osseetias sündinud venda? Vanem (sünd. 1970) esindas sportlasena Ukrainat. 
Saavutas 1992.a. Barcelona olümpiamängudel hõbemedali ja 1996.a. Atlantas kulla. On veel kahekordne 
maailmameister ja kolmekordne Euroopa meister. Noorem (sünd. 1979) on kolmekordne olümpiavõitja (2004, 
2008, 2012.a.) ja hõbedamees (2000) vabamaadluses, ka kahekordne  maailmameister, Usbeki kõigi aegade 
edukaim olümpiasportlane. 

  

64 Sellele mehele omistati 1961. aastal ajakirja Sport Illustrated’i poolt Sports Car Club of America Driver of the 
Year auhind, mis tähendas siis aasta parima võidusõitja tiitlit USA-s. Kui ta ise aktiivse sportimise lõpetas, siis 
lõi ta omanimelise võidusõidu võistkonna (1968) mis osaleb tänaseni nii NASCARi kui IndyCari võistlustel ning 
on sõitnud paar hooaega ka Vormel 1-s (1974-1976). Tema tiimis on võistelnud Mario Andretti, Al Unser, Al 
Unser Jr., Emerson Fittipaldi jmt. 1969. aastal  asutas ta omanimelise logistika ja transpordifirma, kus täna 
töötab üle 5000 inimese ja käive ületab 16 miljardit USD aastas. Kes on see mees? 

  

65 "Lapsele teeb igasugune solvamine kohutavalt haiget. Tunnen kaasa 
neile, kes peavad praegu oma juuksevärvi, kehakaalu või rassi pärast 
solvanguid taluma, kuid vanemaks saades olukord paraneb ning me 
õpime ise-end armastama, nagu mina õppisin oma punaseid juukseid 
armastama." Nii on öelnud 1987. aastal sündinud supermodell, kes on 
viibinud korduvalt ajakirja Vogue kaanel, kui ka demonstreerinud  
Alexander McQueeni, Chaneli, Louis Vuittoni, Jean Paul Gaultier´, Marc 
Jacobsi, Prada, De Beersi ja Moschino toodangut. Kes? Tema 
perekonnanimes vaid ühe tähe muutmisel saaks sellise eestikeelse 
sõna, mis ühe kauni supermodelli perekonnanimeks üldse ei sobiks. 
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66 See klubi loodi 1976.a ja taasasutati 2003.a,  KHL-is mängib aastast 2008. Meeskonna logol on piison. Hooajal 
2012/13 mängisid klubis väravavaht Lars Haugen, kapten Jere Karalahti, Teemu Laine, Janne Niskala, Kim 
Hirschowiz, Geoff Platt, Libor Pivko. NHL lokaudi ajal Pekka Rinne, Joe Pavelski. Läbi aegade edukaim treener 
Marek Sikora (2010-12). Mis klubi? 

  

67 1853. aastal asutatud Eesti Looduseuurijate Selts on Baltimaade 
vanim pidevalt tegutsenud teaduslik selts, mis nüüdseks on 
kujunenud loodusteadlasi ja teaduslikule uurimistööle aktiivselt 
kaasa aitavaid loodushuvilisi koondavaks mittetulunduslikuks 
ühinguks. Kuulutud on nii Tartu Ülikooli kui Teaduste Akadeemia 
juurde. Esimeseks esimeheks oli Raadi mõisa omanik Carl Eduard 
von Liphardt, seitse aastat juhtis seda Karl Ernst von Baer. Kes on 
praegune president? 

  

68 Satu Mäkelä-Nummela võitis soomlastele 2008. aasta olümpiamängudelt kulla ning valiti samal aastal ka 
Soome parimaks sportlaseks. Mis võistluse (eeldame täpset vastust) võitis Satu Mäkelä-Nummela Pekingis? 

  

69 Tema kohta kirjutas The Daily Telegraph 2000. aastal: 
“Rahvusvahelise naisteajakirja poolt maailma 50 atraktiivsema 
mehe hulka valitud *** on neidude magnet, justkui Anna 
Kurnikova meesversioon. Ainult *** mõnikord ka võidab“. 
Kellest jutt? Ta on sündinud 1976.a Mordvas Baraševos, võitnud 
mitmeid olümpiamedaleid. 
 

  

70 Kes laulab?  
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71 Eesti rekord 4x100 meetri teatejooksus on 39,69, see tulemus saavutati 2002. aasta kergejõustiku Euroopa 
meistrivõistlustel Münchenis. Oma tulemusega jäime soomlaste järel napilt üheksandaks. Ankrumeheks oli 
Erki Nool, aga kes jooksid esimest kolme vahetust? 

  

72 Suusalennu maailmameistrivõistlusi peetakse alates 1972.aastast. 
Kahekordsed maailmameistrid on šveitslane Walter Steiner (1972, 1977) 
ja küsitav. Tema on ka ainuke, kes on oma tiitlit kaitsnud (2004, 2006). 
Samadel aastatel tuli ta võitjaks ka meeskonnavõistluses. Kes? 

  

73 Küsitav on väga haruldane muldmetall. See on keemiliselt aktiivne - kattub õhus oksiidikihiga, reageerib 
toatemperatuuril vee, anorgaaniliste hapete ja halogeenidega. Leidub lisandina mõnes mineraalis (nt: 
monatsiidis ja lopariidis). Teda saadakse metallotermiliselt. On värviteleviisorite ja röntgeniseadmete 
ekraanide valmistamiseks kasutatavate luminofooride koostisaine ning tarvitusel ka laserimaterjalina ja 
tuumareaktorite juhtvarraste materjalidena. Nagu kõik lantanoidid, on ta fluorestseeruv. Olenevalt sellest, 
millise molekuli koosseisu see metall kuulub, võib kiiratav valgus olla kas punane, roheline või sinine. Selline 
mitmekesisus teeb metallist suurepärase võltsimisvastase vahendi ning Euroopa Liit kasutabki seda 
paberrahade trükivärvis. Mis metall? 

  

74 Tuntud foto 1968. aastast. Aja jooksul on selle tähendus veidi 
väändunud, arvatakse, et tegemist oli vaid musta rassi 
demonstratsiooniga oma õiguste eest. Siiski kannab ka 
austraallasest hõbemedalivõitja Peter Norman inimõiguste eest 
seismise märki oma vasakul rinnal ning tegemist oli laiema 
liikumisega. Peale mustas kindas käe tõstmise ja pea 
langetamise sooritasid 200 meetri jooksu võitja Tommie Smith 
(võistlusel aeg 19,83; uus MR) ja kolmanda koha omanik John 
Carlos seal poodiumil veel ühe sümboolse žesti. Millise? 

 
 

  

75 2012.a jalgpalli EM-l skoorisid Andrea Pirlo Inglismaa vastu ning Sergio Ramos Portugali vastu erilise ja stiilse 
penaltiga. Põhimõte on selline, et väravavaht hüppab kõrvale ja penaltilööja suunab palli kerge löögiga sirgelt 
värava keskele. Vahel eksib ka. Seda laadi penalti löögi sünonüümiks on saanud sportlase nimi, kes 1976. 
aastal, mil esimest korda löödi penalteid EM finaalis, saatis Saksamaa võrku võiduvärava just sellises stiilis. 
Kes? 
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76 Küsitav sündis 20.oktoobril 1914 Räpinas. 1933-1935 õppis Petseri vaimulikus seminaris ja seejärel Vatikanis 
paavstlikus kolleegiumis Russicum. Filmiajalukku on ta läinud Viimse reliikviaga, olles üks selle konsultantidest 
ning osaledes avastseenis, lugedes Risbieteri surevale isale viimset palvet. Kes on see üpriski tuntud, mitmest 
keelest tõlkinud mees? 

  

77 Ta kuulub koos Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnsoni ja Alexander Kiellandiga nn „suurde nelikusse“, kes 19.saj. 
teisel poolel viis Norra kirjanduse enneolematule õitsengule, juhtivale positsioonile Põhjamaades ja 
väljapaistvale kohale maailmakirjanduses. Sündis 1833 Lõuna-Norras. Nooruse unistas saada meremeheks, 
kuid nõrga nägemise tõttu tuli sellest loobuda. Õppis 1850-ndatel Kristiaanias õigusteadust ja asus tööle 
advokaadina. 1870.a. ilmus tema esimene romaan “Selgeltnägija ehk pilte Põhja-Norrast“. 1873-1874 viibis 
Itaalias , kus kirjutas Itaalia vabadusvõitlusest käsitleva poeemi „Faustina Strozzi“. 1880-ndatel aastatel 
kirjutas oma loomingu paremikku kuuluvad romaanid „Gilje pere“ (peetakse norra kirjanduse raudvaraks), 
„Mais Jons“ (mõlemad eesti keeles 1973), „Komandöri tütred“, „Kooselu“. Suri 5. juulil 1908. Kes? 

  

78 Jaan Elken kirjutas oma ettepanekus valida 
see mees TÜ Filosoofiateaduskonna 
vabade kunstide professori kohale 
järgmist: *** on lõpetanud ERKI 
arhitektuurieriala 1971, oli juba ülikooliajal 
legendaarse noorterühmituse Soup-69 
liige, arvukate tegevuskunsti ürituste ja 
happeningide korraldaja koos A. Toltsi, J. 
Okase ja A. Keskkülaga. Kuigi tema 
huvidering ja seotus kujutava kunstiga teeb 
tema karjääri algusaastad mõneti 
sarnaseks prof. Leonhard Lapiniga, oleks ta 
siiski esimene laia tunnustust omav 
tegevarhitekt TÜ kaunite kunstide professorite jadas. Kuuludes radikaalsete vihaste arhitektide rühmitusse 
“Tallinna 10”, on tema erialane elukäik kulgenud tõusva kaarega. Fotol võite vaadata tema poolt 
projekteeritud Kareda vallamaja Peetris. Kes? 

  

79 Sellist tüüpi muusikainstrumenti kasutasid inimesed väidetavalt juba 12 000 
aastat tagasi, erilist tähtsust omas ta Hiina ja Mesoameerika kultuurides. 
Tema tööpõhimõte on selline: 
 
 

 
 
 

1 – õhk puhutakse sisse; 
2 – tekib hääl; 
3 – õhk vibreerib pilli sisemuses; 
4 - väljub läbi avade, mida saab sõrmedega sulgeda, tekib meloodia. 
Klassikalisel kujul on see pill valmistatud savist. Mis pill? 

  

80 See 1960. aastal Kanadas sündinud näitleja on mänginud Hollywoodi filmides Porthost (Kolm musketäri, 1993) 
ja Valge Maja personaliülemat Carl Anheuserit (2012, 2009). Temaga sama perekonnanime kannab ka 1993-
1995 Sampdorias pallinud ja aastatel 1998-1999 sama klubi juhendanud mees. Kes? 
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81 Pildil on Armeenia tänavuse Eurovisiooni võistluslaulu autor. Black 
Sabbathi kaasasutaja ja ainus tänaseni vastu pidanud selle bändi liige. Kes? 

 
 

  

82 Küsitav on Kai Leete juures tantsu õppinud režissöör, kellele algtõuke tantsu televahenditega jäädvustamiseks 
andis Ülo Vilimaa. Ta on teinud teleportreesid Jurijus Smoriginasest, Tamara Soonest, Tatjana Voroninast, Ella 
Ilbakust. Tema filmid on „Sündinud tantsule“ (2010) ja „Sinine kõrb“ (2012). Tema käe all on valminud paljud 
tantsusaated, üldtantsupidude  ülekanded. Ta on talletanud ajalukku kaheteistkümne Võru Folkloorfestivali 
sündmused ja saanud selle eest Võrumaa teenetemärgi. Kes? 

  

83 See belglastest aristokraatide suguvõssa kuuluv kirjanik (sünd. 1966) elas oma 
esimesed 5 eluaastat Jaapanis, Hiinas, USA-s, Bangladeshis, Myanmaris ja 
Laoses. Esimese romaani "Hygiène de l’assassin" avaldas ta 1992. aastal. 
Raamat koosneb peaaegu täielikult dialoogidest. Kohati ülekuulamist 
meenutavate dialoogide osapoolteks on üks Nobeli preemiaga auhinnatud 
kirjanik ning ajakirjanikud. 17-aastaselt asus ta Université Libre de Bruxelles‘is 
õppima filoloogiat, pärast mida kolis ta Tokyosse ning asus tööle tõlgina. Oma 
raamatus Stupeur et tremblements (Jahmatus ja värinad, eesti keeles 2006) 
kirjeldab ta  aastat, mil ta Jaapani suurettevõtte palgal oli ning tegi 
hämmastavat karjääri tõlgist wc-de koristajaks. Raamat pälvib ühe mainekama 

kirjandusauhinna – Grand Prix du roman de l'Académie française. Kes? 

  

84 Selle ühingu asutamiskongress toimus Tallinna Kinomajas 19.detsembril 1987. aastal. Kongressi 
ettevalmistamise orgkomitee juhatusse kuulusid Ilmar Moss ja Rein Kiis. Erakorralisel kongressil 1989. aasta 
jaanuaris valiti juhatuse presiidiumi esimeheks Peeter Langovits ja ühingu Kunstinõukogu esimeheks Jaan 
Klõšeiko. Tegutseb tänaseni, ühendab nii amatööre kui proffe.  Mis ühing? 

  

85 Küsitatav lõpetas 1946.a. Rakvere teatri õppestuudio. Töötanud Rakvere 
teatris, Lõuna-Eesti teatris, Ugalas, Vanemuises ja kaua aastaid Endlas. Aastal 
1933 astus Kaitseliidu noorkotkaste ridadesse. Sõja ajal sai temast Narva 
pataljoni võitleja. Taasiseseisvunud Eestis üks Kaitseliidu taasellukutsujaid. On 
olnud Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei, Isamaaliidu ning Isamaa ja Res 
Publica Liidu liige. 1998.a. autasustati teda Kaitseliidu Valgeristi II klassi 
teenetemärgiga ja 2001.a. Kotkaristi V klassi teenetemärgiga. Teatrirolle: 
Peeter („Tuuline rand“ 1952), Dong („ Limonaadi Joe“ 1968), Brown 
(„Kolmekrossiooper“ 1975), Mulk („ Säärane mulk“ 1978), Kapten Kerttunen 
(„Kihnu Jõnn“ 1997). Eluaastad 1923-2008. Kes? Tuntud näitleja on ka tema 
poeg.  
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86 Tarmo Tabas – laul; Heikki-Rein Veromann – laul, flöödid, parmupill; Ergo-Hart Västrik – laul; Toivo Sõmer – 
kandled, laul; Janno Mäe – trummid, laul; Jaanus Roosileht / Tõnu Sepp - fiidel, rebekk, viola da gamba, laul. 
Asutati 1997, esinetud on pärast seda pea kõikidel Viljandi Pärimusmuusika festivalidel. Mis ansambel? 

  

87 Küsitav kirjastus on maailma juhtiv romantiliste ja naisteromaanide väljaandja. Torontos baseeruv ja Kanada 
suurimale ajalehtede väljaandjale Torstar Corporation’ile kuuluv kirjastuskontsern avaldab iga kuu u. 120 
erinevat raamatut 29 keeles, mis ilmuvad kuue kontinendi 107 riigis (kõik andmed aastast 2006). Kontsern 
müüb aastas ligi 131 miljonit raamatut, pakkudes naistele lugemist armastusteemalistest ja psühholoogilistest 
thriller'itest köitvate suhteromaanideni. Kontserni ülemaailmne haare kajastub peakontorite kaudu, mis 
asuvad Torontos, New Yorgis, Londonis,. Tokios, Milanos, Sydneys, Pariisis, Madridis, Stockholmis, 
Amsterdamis, Hamburgis, Ateenas, Budapestis, Granges-Paccot’s, Varssavis ja Rio de Janeiros. Nimetage see 
kirjastuskontsern. 

  

88 EstDocs on Torontos elavate eestlaste poolt korraldatud dokumentaalfilmide festival, kus eelmise aasta 
oktoobris pärjati juba kaheksandat aastat järjest parimaid Eestist pärit dokumentaalfilme. Kuna kõikidel 
filmidel on ingliskeelsed subtiitrid ja filmijärgsetel aruteludel on sünkroontõlke võimalus, külastab aasta-
aastalt festivali ka üha rohkem kanadalasi. Eelmise aasta festivali võitnud filmis kohtuvad Muhu saare 
saksofonist Villu Veski, Fääri saarte laulja Eivør Palsdottir ning kogemustega muusik ja elukunstnik Barak 
"Bird" Levi Hawaiilt. Eripäraste saarte kolm andekat muusikut, kes ammutavad oma helikeelele inspiratsiooni 
kodukoha imelisest loodusest ja ürgsetest traditsioonidest. Film otsib nende loomingu juuri ja annab edasi 
maailma, kus muusika sünnib. Kes on filmi autor ja mis on filmi nimi? 

  

89 Eesti debüüt Eurovisiooni lauluvõistlusel toimus 1993.a. Ljublianas, kus Janika Sillamaa esitas Andres 
Valkoneni laulu „Muretut meelt ja südametuld“, edasi kahjuks ei pääsetud. Toona saatsid lauljad veel 
orkestrid, seega kes oli esimene eesti dirigent, kes osales Eurovisioonil? 

  

90 See 1953. aastal valminud maal Woman III müüdi 2006. 
aastal kunstikollektsionäär Steven Cohenile 137,5 miljoni 
ameerika dollari eest, mis peaks teadaolevalt olema tänaseni 
rahalises suuruses neljas kunstiost meie ilma ajaloos. Kes on 
maali autor? 

 
 

  



XXXVI võistkondlikud Eesti meistrivõistlused 
 

Räpina, 5. mai 2013 

 

91 Kašuubid on rahvas Poolas, keda erinevatel andmetel on kuni 50 000, ehkki 2002.a. rahvaloendusel Poolas 
märkis ennast kašuubiks 5100 inimest, keeleoskajateks hoopis 51000. 2005.a. võttis Poola seim vastu otsuse 
kuulutada see keel regionaalkeeleks, oma pealinnaks peavad nad Gdanskit. Teada on, et poolakatel on neli 
kirjanduspreemia nobelisti, aga kašuubidel on ka oma kirjanik-nobelist, kelle teosed Eestiski tuntud. Ka tema 
esikromaani tegevuskohaks on Kassuubimaa. Kes? 

  

92 Küsitav tuntud laulja sündis 21.09.1934. a. Montrealis, ise peab ta ennast „südame õpetajaks“. Esikplaat ilmus 
1967. a., rahvusvaheline tunnustus tuli 1970-ndatel.  Tema laule on Eestis laulnud näiteks Vello Orumets. 
Vähem on aga teada, et tegemist on andeka luuletaja ja kirjanikuga, kelle loomingusse kuuluvad luuletustesari 
„Võrrelgem mütoloogiaid“, mitu luulekogu, sealhulgas „Lilled Hitlerile“, romaanid „Lemmikmäng“ ja „Ilusad 
kaotajad“. Kes? 

  

93 Teleseriaal „Kodu keset linna“, mis juba paar aastat jätkab oma teleelu pealkirja all „Elu keset linna“, sai alguse 
2003.a., esimeseks stsenaristiks Kerttu Rakke. Tegelasi seriaalis on tulnud ja läinud, osatäitjaid on olnud palju, 
sealhulgas ka kaks tuntud eesti lauljatari, kes on kehastanud Angela ja Lara rolle. Kas mäletate, kes neid 
kehastasid? 

  

94 Loomingu Raamatukogu sarjas ilmus 1988. aastal tema esimene eesti keelde tõlgitud teos Pinocchio paberid. 
16 aastat hiljem nägi eesti keeles trükivalgust tema raamat Põhjala jumalad. Koos Jon Bingiga on nad 
kirjutanud terve rea science fictioni valdkonda kuuluvaid teoseid ja avaldanud neid nii ühisteostena kui 
üksinda. Neil kahel mehel on fantastikakirjandusest oma kontseptsioon. Nad nimetavad seda kirjandusliiki 
väljamõeldis- ehk fabuleeritud proosaks. Iseennast peab kirjanik aga anarhistiks. Kes? 

  

95 Kes on see kunstnik oma tööde taustal? 
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96 1962. aastal lõi see mees (1934 – 2008) omanimelise bändi, mille 
nimi muutus õige pea The Dubliners’iks. 22. veebruaril 2008. aastal 
esitasid U2 liikmed, Sinéad O'Connor, Christy Dignam of Aslan, 
Christy Moore, Shane MacGowan, Bob Geldof, Mick Pyro, Mundy, 
Chris de Burgh, Ronan Keating, Mary Coughlan jpt. ühes telesaates 
temale pühendatud ballaadi. See singel tõusis iirlaste 
muusikaedetabelis teisele kohale ja müügitulud läksid The Irish 
Cancer Society arvele. Laulu kangelane oli ka ise publiku seas, kuid 
lahkus meie seast mõned kuud hiljem. Üks Iirimaa suurtest häältest. 
Kes? 

  

97 “Helsingis antropoloogiat tudeeriv eestlane Patrik hakkab kirjutama artiklit palju tähelepanu pälvivast 
literistlikust liikumisest, segust new age´i jüngritest ja vältimatut intellektuaalset maailmalõppu kuulutavast 
ususektist. Uurimisobjektiga lähemalt tutvudes läheb lugu aga märksa segasemaks, isegi unenäolisemaks. 
Nimelt selgub, et see, mida me peame tegelikkuseks, on vaid mingisuguse kirjandusteose süžee ja me kõik 
oleme vaid tegelaskujud kellegi fantaasiamängus.” Nii tutvustatakse eelmisel aastal ilmunud debüütromaani 
Literistid ehk Patrik Laurise kummaline elu. Mis on autori nimi? 

  

98 Millises linnas toimuvad järgmiste ooperite tegevused? Bizet „Carmen“; Mozart „Don Giovanni“ ja „Figaro 
pulm“; Beethoveni „Fidelio“, nimekiri pole aga küll lõplik. 

  

99 Küsitavat kunstnikku (ka Bencivieni di Pepo, u. 1240-1302) peetakse 
viimaseks bütsantsi stiilis töötanud suureks maalikunstnikuks. Tema 
teeneks loetakse ka Giotto avastamist. Nemad olid kogu 
kunstiajaloos esimesed, kes kujutasid inimesi elutruudes 
proportsioonides ja individuaalsete iseloomulike joontega. Väga 
vähe säilinud. Töötas Assisi Püha Franciscuse basiilikas, mis 
korduvalt tõsiselt kannatanud. Näete kaht Maestà (ülevus) nime 
kandvat tööd, mis asuvad Uffizi galeriis ning Assisis. Mis nime all 
teda tuntakse? 

 

  

100 Nimetage kuuldava muusika helilooja ja teose pealkiri. 
 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/San_Francesco_Cimabue.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Cimabue_033.jpg
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Vastused 

1 Pindaros 51 eestikeelne gloobus 
2 Boudicca 52 Concord  
3 Commodus  53 ratastraktor 
4 Baubo 54 Roger Bambuck 
5 karjala 55 Portland Trail Blazers  
6 Castillon  56 Vormel 1 sõitja, F1 võistleja 
7 Karja kirik  57 Cessna 172 Skyhawk  
8 Arnold Meri 58 Bielefeldi Arminia 
9 aškenazi, sefaradi 59 Anheuser-Busch InBev 

10 Hans Holbein noorem 60 Novosibirski Lokomotiiv 
11 nefriit 61 Virve Põldsam 
12 bombardiir 62 volapük 
13 Charles VI 63 Timur ja Artur Taymazov 
14 Elsa Gretškina 64 Roger Penske 
15 Manuel Belgrano, Argentiina 65 Lily Cole 
16 Heinrich Himmler, Reichsführer 66 Minski Dünamo 
17 keeluseadus 67 Tõnu Viik 
18 Aleksander Golovanov 68 naiste jahilaskmise kaevikraja võistlus 
19 otium  69 Aleksei Nemov 
20 Bhutan 70 Alicia Keys 
21 Mikk Titma 71 Argo Goldberg, Maidu Laht, Martin Vihmann  
22 1892 72 Roar Ljøkelsøy 
23 Berliini müüri ehitamine 73 euroopium 
24 Tadeusz Mazowiecki (Poola) 74 ilmusid poodiumile jooksukingadeta, mustad sokid jalas 
25 Irving Berlin, Frank Sinatra 75 Antonín Panenka 
26 tiarell 76 Aleksander Kurtna 
27 aedlinn 77 Jonas Lie 
28 hobumadar 78 Vilen Künnapu 
29 kurgkotkas e sekretärlind 79 okariin 
30 aspartaam 80 Oliver Platt 
31 Male  81 Tony Iommi 
32 aedkoriander 82 Ruti Murusalu 
33 Itoh  83 Amélie Nothomb 
34 kanna 84 Eesti Fotokunsti Ühing 
35 lesgid 85 Lembit Mägedi 
36 bengali viigipuu 86 Triskele 
37 bordoo, burgundia 87 Harlequin (logo HQNTM) 
38 VEF 88 Madli Lääne, Saarte värvid 
39 Zwolle  89 Peeter Lilje 
40 indri 90 Willem de Kooning  
41 peeganum 91 Günter Grass 
42 ämmaemand 92 Leonard Cohen 
43 kuukress 93 Lenna Kuurmaa, Tanja Mihhailova 

44 Rootsi  94 Tor Åge Bringsværd 
45 Mari 95 Siim-Tanel Annus 
46 lutikalised 96 Ronnie Drew 
47 vaaraohani 97 Kristjan Loorits 
48 Suur Orjajärv 98 Sevilla 
49 Ilmenau 99 Cimabue 
50 Trinidad ja Tobago 100 Antonín Dvořák, Humoreskid 

 

Küsimused: Huko Laanoja, Koit Nook, Riho Zupsman, Tõnu Talve, Raul Kokmann, Mait Meensalu, Aare Olander 

 


