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1 Kes oli see kentaur kreeka  mütoloogias,  kes  valmistas  Iasoni  reisiks  esimese  taevagloobuse?  Teda  tunti  kui  oma  
liigi  kohta  ebatavaliselt  arukat  ja  õiglast  tegelast,  ta  ei  olnud  riiuhimuline  ega  tõstnud  kätt  inimese  vastu.  Ta  oli  
titaan Kronose ja Philyra poeg, keda nimetati vahel  ka  filüriidiks.  Ta  elas  Pelioni  koopas  ja  õpetas  paljudele  
kreeka kangelastele ravikunsti, jahipidamist, ratsutamist, relvade valmistamist ja muusikat. Teda peetakse ka 
lüüra  leiutajaks.  Tema  õpilasteks  olid  muuhulgas  ka  Achilleus,  Asklepios,  Iason  ja Phoinix. 

  

2 Esimene  Rooma  piiskop  Peetrus  oli  Jeesus  Kristuse  esimesi  jüngreid  ja  apostel.  Tegemist  oli  Kapernauma  
kaluriga, Peetruseks (Keefas; kreeka Petra =  kalju)  sai  ta  pärast  ristimist.  Milline oli tema algne nimi? 

  

3 Peale Peeter III tapmist kerkis  Venemaal  esile  vähemalt  viis  Vale-Peetrit. Kes oli tuntuim Vale-Peeter? Ta hukati 
pea  maharaiumise  teel  Punasel  väljakul. 

  

4 Kroonik Dionysios Fabricius kirjutas 17. sajandi algul, et Eesti- ja 
Liivimaal  on  üheksa  kindlustatud  linna  – tänapäevase  Eesti  alal  
Tallinn,  Tartu,  Pärnu,  Narva  ja  Viljandi  ning  Läti  alal  Riia,  Võnnu,  
Volmari  ja  veel  üks  linn.  Kui  ülejäänud  linnad  on  tänapäevalgi  
olulised,  siis  see  kaotas  17.  sajandil  oma  tähtsuse  ja  praegu  on  
tegemist  suure  külaga,  mille  rahvaarvuks umbes 3000. Eestlastele 
ongi  ta  tuntud  pigem  ühe  oma  valitseja  järgi. Nimetage see asula, 
mis asub kohas, kus  Pērse  jõgi  suubub  Daugavasse.  Pilt  on  aastast  
1625. 

  

5 Pildil  olev  Valdemar  II  brakteaat  oli  Tallinna  ja  kogu  Eesti  kõige  esimene  münt  (u 
1220).  Taani  vallutusele  vihjab  muu  hulgas  ka  mündipilt  – kivimüürile  toetuv  torn  
ristiga,  millest  paremal  veel  üks  rist,  vasakul  lipp.  Valdemar  II  brakteaat  on  väga  
õhuke    ning  tema  nimiväärtus  oli  penn.  Seni  on  neid  brakteaate  leitud  ainult  Põhja-
Eestist.  Tervelt  107  tükki  kuulus  Kostiverest  1939.  a  päevavalgele  tulnud  aardesse.  
Mille  poolest  erineb  brakteaat  tavalisest  mündist?  
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6 Küsime  Itaalia  kõige  vasakpoolsemaks  peetavat  linna.  Pärast  Teist  maailmasõda  kujunes  sellest  radikaalsete  
poliitikute keskus.  See  on  esimene  linn  Itaalias,  mis  valis  kommunistliku  linnanõukogu.  Samas  linnas  asub  aga  ka  
rahvusliku gay-ühenduse  staap.  Juba  keskaegses  Euroopas  oli  linn  tähtis  intellektuaalse  elu  keskus.  
Arhitektuurseks  omapäraks  on  arkaadid  ehk  kaaristud,  kokku  ligi  40  kilomeetrit.  Linna  sümboliks  aga  on  kaks  
torni – üks  kõrgem  ja  pisut  kaldus  (Torres  degli  Asinelli,  498  trepiastet)  ja  teine  madalam  ning  üsna  kaldus  (Torres  
degli  Garisenda,  kalle  3,2  m).  Peaväljakul  asuv  linna  kaitsepühaku  San  Petronio  nimeline basiilika on suuruselt 
maailmas viies. Linn on teeninud ka Itaalia toidupealinna tiitli. Mis linn? 

 

  

7 Selle  riigi  kõrgeimaks  sõjaväeliseks  auastmeks  on  kolonel.  Kogu  riigi  sõjavägi  koosnebki  vaid  kahest  korpusest:  
Corps des Sapeurs-Pompiers ja Compagnie  des  Carabiniers  du  Prince.  Tuletõrje- ja  Päästekorpuses  on  130  
sõjaväelast,  sh  34  ohvitseri, ning  karabinjeeride  korpuses  112  sõjaväelast,  sh  18  ohvitseri.  Viimase  koosseisu  
kuulub  ka  mootorratturite  rühm,  akvalangistide  rühm,  esmaabi  rühm  ja  sõjaväeorkester. Mis riik? 

  

8 16.11.1988  võttis  toonane  ENSV  Ülemnõukogu  vastu  suveräänsusdeklaratsiooni.  Saadikutele  luges  selle  ette  
tollane  välisminister  Arnold  Green.  Toompeal  ootasid  saadikuid  juba  bussid,  et  suunduda  linnahalli,  kus  sinna  
kogunenud rahvas oli neid juba mitu tundi oodanud. Seal loeti deklaratsioon rahvale uuesti ette. Vaimustus oli 
muidugi suur, ent kes luges Linnahallis sellerahvale ette? Küsitav  on  kuulunud  kahel  korral  Riigikokku,  eestlaste  
hulgas austatud ja armastatud mees. 

  

9 Selle  tänapäeval  eeskätt  ärielus  kasutatava  sõna,  täpsemalt  isegi  mitme  samatüvelise  sõna  juured  ulatuvad  
vähemalt  tuhande  aasta  taha.  Sõnasõnalises  tähenduses  on  see  ladina  keeles  leiva jagamine. Mis  sõna? 

  

10 Taolisest toiduainest jutustas juba Marco Polo. Siiski patenteeris selle valmistamise tehnoloogia 19.08.1856 
ameerika keemik Gail Borden Jr (1801-74). Millise toiduainega on tegemist? Seda toiduaine saadakse 60% vee 
väljaaurutamisega,  mille  tulemusel  maht  väheneb  kuni  kaks  korda.  Seda  valmistatakse  kas  maitsestamata  või  
magusana,  viimasel  juhul  koosneb  see  toiduaine  põhiliselt  kahest  komponendist.  Võib  arvata,  et  seda  toiduainet  
on  enamus  inimesi  oma  elu  jooksul  vähemalt  korra  proovinud,  mõni  aga  võib  seda  lausa ennastunustavalt 
proovima  jäädagi. 
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11 Need vana- ja keskaegkonna mereloomad, spiraalse kojaga peajalgsed limused said omale nime Vana-
Egiptuse  jumaluse  järgi,  kes  kandis  spiraalseid  sarvi.  Viimased  neist  surid  välja  umbes  65  miljonit  aastat  
tagasi. Kuidas oli nende elukate nimi? [1 punkt jumaluse eest] 

  

  

12 Sellel  loomal  on  väga  huvitav  hambavalem  – tal  on  nii  üla- kui  alalõuas  kuus  lõikehammast,  kaks  kihva,  kuus  
või  kaheksa  ebapurihammast  ja  kuus  päris  purihammast,  seega  42-44  hammast.  Ülemised  kihvad  on  
võrreldes  alumistega  lausa  suured.  Kõigi  imetajate  seas  on  ainult  neil  rangluu  vahetus  ühenduses  õlaluuga.  
Rangluud  on  kogu  luustikuga  võrreldes  proportsionaalselt  ülilaiad,  aga  väga  lühikesed.  Õlaluu  on  
lühendatud,  kuid  jällegi  ülilai.  Koljul  on  pikendatud  näoosa,  see  on  koonilise  kujuga  ja  üsna  sile.  Sarna  
kaared  on  väikesed  ja  väga  peened,  ajukolju  osa  on  lamendatud  ning  lai.  Mis loom? 

  

13 Mis taim? Väidetavalt  aitab  ta  kurvameelsuse  vastu.  Meil  kasvab  neid  kaks  liiki:  tulikaliste  sugukonda  
kuuluvad palu-…  (Pulsatilla.patens) ja aas-…  (Pulsatilla.pratensis). haruldasem neist on oma areaali 
loodepiiril olev palu-…,  keda  võime  üsna  harva  leida  Kagu-Eestis,  kohati  ka  Põhja- ja  Lääne-Eestis. 
Kasvukohtadeks  on  hõredad  ja  kuivad  männikud,  liivikud,  kuivad  liivased  nõlvad,  loopealsed.  See  kaitsealune 
liik kuulub II kategooriasse. Aas-…  on  meil  areaali  põhjapiiril  olev  liik,  kelle  kasvukohtadeks  on  samuti  
hõredad  liivased  männikud,  lood,  kuivad  liigivaesed  niidud  ja  tihti  ka  raudteetammid.  Teda  võime  leida  
hajusalt  üle  maa,  välja  arvatud  Kesk-Eesti.  Tegemist  on  III  kategooria  liigiga.  Aiandites  müüakse  looduslike  
liikide  asemel  enam  hariliku  …  (P. vulgaris)  istikuid  erivärviliste  sortidena. 

  

14 Selle  suure  põõsa  lehed  meenutavad  vahtralehti,  õisikud  
hortensiat ja viljakobarad pihlakat. Ravimtaimena 
kasutatakse erinevaks otstarbeks peaaegu kogu taime. Et 
taimel  on  suur  säsi,  kutsuti  teda  vanasti  mõnel  pool  
meestepuuks – kui  lõikad  paraja  oksajupi  ja  lükkad  
traadiga  süsi  välja,  ongi  piibu  pits  valmis.  Värsked  viljad  on  
üsna  hapud,  mõru  kõrvalmaitsega.  Väga  populaarne  on  
taim Venemaal, kus on aretatud ka hulk parandatud 
maitsega sorte. Mis taim?  
 

  

15 Looduslikult  on  see  suur,  kuni  15  cm  pikkuseks  kasvav,  oranžikas  nälkjas  pärit  Lääne-Euroopa  lõunaosast,  
kuid  võõrliigina  on  ta  levinud  mujale  üle  Euroopa,  olles  viimasel  paaril  aastal  jõudnud  ka  Eestisse.  Tema  
levikule  aitab  kaasa  tema  suhteline  vähenõudlikkus toidu suhtes ja suur viljakus ja peljatakse, et suhteliselt 
suurtes  gruppides  esineva  ja  apla  elukana  muutub  ta  ise  arvestatavaks  kahjuriks  ning  samas  tõrjub  välja  
kohalikud teoliigid. Mis teost on jutt? 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Haeckel_Ammonitida.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Amun-Ra.jpg
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16 Kui uskuda Endel Taniloo mälestusteraamatut  „Teekond  muusa  juurde“,  siis  on  maailmas  üksainud  linnapea,  
kes  on  viinud  isiklikult  oma  linna  lipu  Põhjanabale.  Kahjuks  on  küsitav  meie  hulgast  lahkunud,  ent  võib  öelda,  et  
ta oli mees nagu orkester. Kes ta oli ja millise Eesti linna lipp? 

  
17 2012.a  rahvaloenduse  andmeil  oli  oli  Eesti  maakondadest  suurim  langus  võrreldes  

2000.  aastaga  Järvamaal,  -21,22%.  Nii  suure  languse  peamine  põhjus  on  siiski  see,  
et 2005. aastal läks  terve  2000  elanikuga  vald  Lääne-Virumaa koosseisu. Mis vald?  

  

18 See Poola suuruselt teine-kolmas  linn  on  omanimelise  vojevoodkonna  keskuseks.  Tegemist  on  tööstuslinnaga,  
kus  alates  19.  sajandi  keskpaigast  elas  palju  juute,  hinnanguliselt  oli  neid  II  maailmasõja  eelõhtul  ca  230 000 
(umbes  üks  kolmandik  linna  elanikest). Pärast  sõja  lõppu  rahvaarv  taastus  kiiresti,  peamiselt  tegeleti  
tekstiilitööstusega  ja  kuni  1948  oli  ta  Poola  de  facto  pealinnaks  (kuna  Varssavi  oli  varemeis).  1990-tel tulid selle 
linna  kaks  erinevat  jalgpalliklubi  kolmel  järjestikusel  aastal  Poola  meistriteks (1. 1996 ja 1997, 2. 1998). Mis 
linnast on jutt? 

  

19 Näete  pilti  kahe  jõe  ühisest  estuaarist,  kus  
raamide  sees  on  ära  märgitud  kaks  pealinna.  Mis 
nime see suudmeala kannab? 
 

  
20 Nõukogude  võimu  perioodil  kandis  see  Peterburi  põiktänav,  kus  küsitav  oli  elanud,  Maklini  prospekti  nime.  

Varem  oli  tolle  tänava  nimi  Inglise  (Anglijski)  prospekt.  Majas  nr.  3  korteris  10  elas  aastatel  1913  – 1914  küsitav  
isik. Tema juurde tuldi Peterburist  kaugemaltki.  Ühes  üle  tänava  asuvas  korteris  jälgisid  tema  tegevust  kogu  aeg  
tsaariohranka agendid. Kellest on jutt? 
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21 Ken  Jennings  väidab  oma  raamatus  „Kaardikirg“,  et  kartofiilia  on  armastus  kaartide  vastu.  Võib-olla nii ongi, aga 
eesti keeles kasutatakse  seda  sõna  ka  veel  millegi  kogujate  kohta.  Mida siis koguvad kartofiilid? Ka  küsimuse  
koostaja T.Talve on kartofiil! 

  

22 Paljude  jaapani  hieroglüüfide  koosseisu  kuuluvad  ka  nn  radikaalid,  jaapani  keeles  – 
buschyu,  lihtsamad  elemendid,  mis  omavad  kindlat  sümboolset  tähendust.  Teinekord  
on  isegi  siis  kui  ei  oska  jaapani  keelt,  võimalik  ära  arvata  hieroglüüfi  tähendust  tema  
radikaalide  järgi,  tema  buschyu  järgi.  Pildil  on  hieroglüüf  „kan“.  Selle  hieroglüüfi  
ülemine  element  eraldi  võetuna,  tähendab  katust  aga  alumine  osa  tagumikku.  Kes on 
need inimesed,  keda  jaapanlased  märgivad  hieroglüüfiga  „kan“? 
    

  

23 Mis linn? Sealse  kevadkarnevali  üheks  tähtsamaks  
sündmuseks  on  viimasel  päeval  (tuhkapäeval)  toimuv  
„Sardiini  matus“.  Francisco  Goya  on  sellest  matusest  lausa  
maali  joonistanud.  Legend  räägib,  et  selline  traditsioon  
kujunes 1759-88 valitsenud kuninga aegadel, mil võimud  
olevat  tahtnud  rahvale  rõõmu  teha  ja  jaganud  tasuta  kala,  
hiljem  selgus  aga,  et  see  kala  oli  juba  halvaks  läinud. 

  

24 Küsitav  oli  Eesti  sõjaväelane  (kolonel)  ja  topohüdrograaf,  Eesti  hüdrograafiateenistuse  üks  loojaid  ja  aastail  
1919-1934  selle  juht.  Käesoleval  ajal  kannab  tema  nime  veeteede  ameti  uue  hüdrograafialaev  (SWATH-tüüpi  
(inglise keeles Small Waterplane Area Twin  Hull)  ujuklaev,  mille  põhikonstruktsioon  on  platvormikujuline  ja  seda  
kannavad veealused ujukid). Kes (VR  I/3,  1873  Jõhvi  kihelkond  -  1954 Friedrichsrode)? 

  

25 Üks  muusik  vaatas  hommikul  aknast  välja  ja  nägi  kõndimas  naist  mustas.  Talle  tuli  vaim  peale  ning  muusa  külla.  
See  rockmuusik  kirjutas  selle  peale  ühe  väga  tuntud  laulu.  Lisaks  - kirjanik  Charles  Dickensi  loodud  tegelase  järgi  
sai  tema  bänd  endale  nime.  Nimetage muusik ja ansambli nimi! 
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26 See teadusmees, keemik ja looduseuurija (1796-1864)  oli  nii  sünnilt,  
surmalt kui hariduselt tartlane. Ta osales 1827 ja 1834 botaanika-
ekspeditsioonidel  Uurali  ja  Volga  steppides,  kuid  põhilise  jälje  jättis  ta  
siiski keemias.  Nimelt  avastas  ta  1844  Kaasani  ülikoolis  töötades  uue  
keemilise  elemendi,  mille  nimetas  Venemaa  järgi  ruteeniumiks.  Kes?  

  

27 Mille koostiseks on  4,4%  barüonainet,  22%  varjatud  ainet  ja  73%  varjatud  energiat? 

  

28 Jaguari-nimelisest luksusautost unistavad kindlasti 
paljud, ent millises riigis valmistatakse luksusautosid 
nimega Leopard? Samas riigis toodetakse ka busse 
nimedega Solaris, Solbus, Autosan jt. 

  

29 1980-ndatel hakati tollases N.Liidus valmistama perkolaatoreid. Leiutatud oli see juba kaks sajandit varem ja 
patenteeritud sajand tagasi. Masina nimi tundub keeruline, aga tal on olemas ka lihtsam nimi, mis viitab 
ühele  kindlale  otstarbele.  Mis on perkolaator? 

  

30 Nimetus  „tilde“  tuleb  portugali  või  hispaania  keele  kaudu  ladinakeelsest  sõnast  „titulus“,  mis  tähendas  
pealkirja,  kuid  lingvistikas  on  tal  tekkinud  uus  ja  konkreetne  tähendus,  tähendades  teatavat  grafeemi,  mille  
võib  leida  ka  eesti  keeles.  Kus  me  võime  eesti  keeles  kohata  tildet? (või  joonistage  vastustelehele  üks  tilde) 
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31 Küsime  spordiala,  mis  kannab  Rootsis  nime  dragkamp,  inglise  keelest tuleneb  rahvusvahelise  föderatsiooni  
lühend  TWIF.  Esimesed  maailmameistrivõistlused  peeti  1975.a,  seni on edukaimad olnud Inglismaa 
sportlased.  Ala  on  olnud  kavas  suveolümpiamängudel,  seda  viljeletakse  ka  Eestis.  Mis spordiala? 

  

32 Küsitav    tennisist    on Eesti meistriks üksikmängus  tulnud vaid korra,  kuigi  vähemalt  kümne  aasta  jooksul  oli  ta 
Eesti  esireket.  N.  Liidu  meistrivõistlustel  võitis  ta  küll  medaleid,  korra  tuli  segapaarismängus  ka  meistriks.  Kes? 

  

33 Soome-Rootsi  maavõistlus  kergejõustikus  on  enam-vähem  regulaarselt  toimunud  alates  aastast  1925,  kuid  
seal sees on kaks pikemat pausi –  1932-1938 ja 1941-1944  neid  võistlusi  ei  peetud.  Kui  teise  pausi  põhjuseks  
oli  teadagi  II  maailmasõda,  siis  varasema  puhul  on  välja  toodud  kaks  põhjust.  Esimene  neist  on  see,  et  1931  
maavõistluse  ajal  olid  pinged  suured  ja  sportlaste  vahel  läks  käsikähmluseks.  Teiseks  põhjuseks  oli  üks  toonase  
IAAFi presidendi ja ROKi asepresidendi (hilisema presidendi) rootslase Sigfrid Edströmi  poolt  läbi  surutud  
otsus,  mis  rikkus  väga  korralikult  riikide  omavahelised  suhted.  Mis oli selleks otsuseks, mis suutis soomlased 
ja  rootslased  nii  korralikult  tülli  pöörata? 

  

34  See  1976  sündinud  Leedu  korvpallur  tuli  1994  U-18 ja 1996 U-20 Euroopa 
meistriks,  kuid  Leedu  täiskasvanute  koondisesse  korralikult  läbi  ei  murdnudki.  
Klubikorvpallist  on  tal  näidata  Euroopa  karika  võit  1998  (ja  selle  asendanud  ULEB  
Cupi  võit  2005)  ning  Euroliiga  võit  1999.  Ta  on  senini  ainuke  korvpallur,  kes  on  
suutnud  võita  nii  Leedu  (7  korda),  Läti  (2004  ja  2005)  kui  ka  Eesti  (2008)  
meistrivõistlused.  Kes? 

  

35 Nõukogude  Liit  osales  1952  – 1988  kokku  üheksatel  suveolümpiamängudel.  Kogu  selle  aja  jooksul  oli  NSV  Liidu  
lipu kandmine avatseremoonial usaldatud vaid kahe ala tegijatele. Mis spordialadest on jutt? 
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36 Voldemar  Panso  on  ühest  tuntud  eesti  teatrimehest kirjutanud  järgmiselt:  „Tartu  päevil,  räägitakse,  tulnud  ta  
hommikusse  tantsuproovi  ikka  otse  elulainetest,  hüpanud,  steppinud,  higistanud  neli  tundi,  nii  et  proovisaal  
olnud  paksult  kalleid  aure  täis.  Käinud  siis  dušši  all,  löönud  seitli  sirgu  ja  läinud  jälle  elulainetesse.  Millal  ta  
väsis,  millal  ta  magas,  seda  ei  tea  keegi.“  Kellest jutt? Küsitava  eluaastad  1914-1990. 

  

37 See  filmirežissöör  on  sündinud  Ingerimaal  Horoševo  külas.  Tema  isa  hukati,  ema  lastega  saadeti  asumisele.  
1942.a astus vabatahtlikult Punaarmeesse, erru arvati 1945. [Esimesed aastad teenis sanitaarpolgu 
raamatukoguhoidjana, kus tal tuli muu hulgas raskelt haavatutele raamatuid ette lugeda. Seersant.] 1944.a 
sügisel  lasi  ta  end  saata  Kuramaale,  eesliinil  kordasaadetu  eest  teenis  medali  „Lahinguteenete  eest“.  Kes? 

  

38 Eesti  mälumängudes  on  juba  küsitud  Disney  Miki-Hiire  eelkäijat,  kelleks  oli  jänes.  Lugu  ise  on  pikem.  Disney  jäi  
jänkust  ilma  1928.  aastal  autoriõigusevaidluse  tagajärjel,  õigused  läksid  talle  tagasi  alles  2006.a.  Enamik  
mustandeid  on  hävinud,  kuid  selle  aasta  algul  toodi  arhiividest  välja  üks  joonistus,  et  reklaamida  uut  
arvutimängu,  mille  osaline  ta  on.  Jänesel  oli  aga  ka  nimi  ja  see  ei  olnud  mitte  Miki.  Mis  oli  jänese  nimi? (…  the  
Lucky Rabbit). 

  

39 Sõna  „kada“  taga  on  „Eesti  etümoloogiasõnaraamatus“  (2012,  EKI)  seletus  „tundmatu  päritoluga  tüvi“.  
Paralleelselt  oma  etümoloogiasõnaraamatu  kallal  nokitsev  Udo  Uibo  kinkis  raamatu  esitlusel  tegijatele  just  
selle  sõna  etümoloogia.  Uibo  on  kindlaks  teinud,  et  kada  (=  „ragulka“)  tuleneb  sõnast,  mida  küsimegi.  Mis 
sõna? 

  

 

40 See  tegelaskuju  on  pärit  12.  sajandist,  kui  
Monmouthi  Geoffrey  võttis  aluseks  Walesi  legendi  
hullumeelsest prohvetist Myrddin Wyllltist ja lisas 
oma teoses talle veel mitme ajaloolise ja 
mütoloogilise  isiku  jooned.  Klassikaliselt  olevat  ta  
emaks olnud surelik naine kuid isaks incubus, 
kellelt  ta  olevat  pärinud  üliinimlikke  võimeid  ja  
oskusi - ta  suutnud  ette  näha  tulevikku,  muuta  oma  
kuju jms. Pildil kannab ta tulevast kuningas 
Arthurit. Kellest on jutt?  
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41 Peterburis Kaasani kiriku vastas on Raamatu maja, mis ehitati 1904.a. Singeri kompanii peamajaks Venemaal. 
Toreda  juugendehituse  fassaadi  allegoorilised  pronksreljeefid  on  ühe  eestlasest  skulptori  tööd.  Tolle  hoone  katusel  
troonib maakera hoidev Atlase kuju.  Iseenesest  väga  sümboolne,  sest  Singeri  õmblusmasinat  peetakse  paljudes  
kohtades  üle  maailma  õmblemise  sünonüümiks.  Singeri  esindused  olid  üle  maailma  paljude  linnade  kõige  
uhkemad  ja  esinduslikumad  hooned.  Küsitava  skulptori  töödeks  on  näiteks  Peterburis ka Jelissejevi kaupluse 
pronksskulptuurid  ja  Troitski  (või:  Kirovi)  silla  obeliskid.  Kes oli see skulptor? 

  

42 Küsitavale  isikule  püstitati  elusuuruses  ausammas  tema  ümmarguseks  tähtpäevaks  1976. aastal (skulptor Edgar 
Viies,  arhitekt  Rein  Luup).  See  oli  tol  ajal  üks  väheseid  selliseid  Eestis.  Peeter  I,  Martin  Luther  ja  Stalin  olid  maha  
võetud,  näha  sai  veel  Lenineid,  kaht  Kreutzwaldi  ning  Koidulat,  Kingisseppa  ja  Kalininit.  Kelle monument? 

  

43 Kirjanik  Jüri  Tuulik  kirjutab  oma  raamatus  „Nende  aastate  pilved“  järgmiselt:  „Kirjutamine  on  meie  suguvõsa  viga.  
Kui  Üloga  esimesse  klassi  läksime,  avaldas  vanem  õde  juba  luuletusi  vabariiklikes  väljaannetes.  Onupoeg  Arnold  
Tulik oli tuntud noorsookirjanik,  tädipoeg  ***  oli  alustanud  kiiret  tõusmist  kirjanduse  tippu“.  Kes oli Tuulikute 
tädipoeg? 

  

44 Seekord anname maalikunstniku nime eest vaid 1 punkti. 
Teise saab, kui kirjutate, miks autor selle pildi maalimise 
juures  pidi  müntide  abi  kasutama. Seda, et  münte  kasutas  ta  
viljade ostmiseks, ei tasu pakkuda, sest puuvilju sai ta tasuta. 

 

  

45 Firenze koolkonna maalikunstnik Andrea del Castagno (u 1421-1457) on maalinud (u. 1450)  üheksast  portreest  
koosneva  „Kuulsate  meeste  ja  naiste  tsükli”.  Algselt  asusid  need  freskod  Villa  Legnaias,  nüüd  kuuluvad  kõik  Uffizi  
kollektsiooni.  Seal  on  3  Firenze  väejuhti  (Condottiere),  3  „kuulsat  naist“  (Cumae  (Kyme) sibüll,  kuninganna  Ester  ja  
kuninganna Tomyris) ning 3 kuulsat toskaanalast. Kes? Näete  nende  pilte. 
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46 Küsitav  on  sündinud  1974.a  Tallinnas.  Osalenud  ansamblites  
„Eriti  Kurva  Muusika  Ansambel“  ja  „Raadio  Maria“,  kirjutanud  
muusika kolmele tantsulavastusele – Kevade, Carrmen ja 
Kreutzwald meets Dance, samuti kirjutanud lastemuusikali 
Arabella ja Taaniel, originaalmuusika seriaalile Tuulepealne 
maa,  mängufilmidele  Punane  elavhõbe  ja  Üks  mu  sõber,  samuti  
mitmetele lavastustele ja dokfilmidele. Filmis 
Detsembrikuumus oli tal kolonel Mart Kaerma roll. Kes on see 
mitmekülgne  mees?  

  

47 Küsitav  on  spetsiifiline  orkestriinstrument,  mis  kujutab  endast  resonaatorile  monteeritud  metallgongi.  
Esmakordselt kasutati seda 1809.a helilooja Jean-François  Le  Sueur’i  ooperis  „La  mort  d’Adam“.  Kasutatud  on  
seda ka Verdi, Auberi, Berliozi ja Gounod ooperites. Wagner on koguni kirjutanud stseeni nibelungidele, kus 
laval  on  neid  muusikainstrumente  18  tükki.  Millega on tegu? Sama  nime  kannab  ka  üks  inimkehas  olev  objekt. 

  

48 Teatavasti  saatis  Knut  Hamsun  austuse  märgiks  oma  Nobeli  preemia  medali  Hitlerile.  Peale  II  maailmasõja  
lõppu  pidi  Hamsun  selle  teo  eest  maksma  hiigeltrahvi  ning  vanglakaristuse  vältimiseks  tunnistasid  
psühhiaatrid  ta  hulluks  ja  paigutasid  vastavasse  haiglasse.  Omapärasel  viisil  karistas  Hamsunit  aga  norra  
rahvas. Kuidas? 

  

49 2010.a ilmus 781-leheküljeline  põnevusromaan  „Paljakäsi  ja  relvaga“,  mille  kohta  nt  Kaie  Kõrb  on  öelnud,  et  
„põnevikud  jätavad  mind  tavaliselt  külmaks,  ent  sellest  raamatust  leiab  enamat  kui  pelgalt  närvikõdi“.  Autor  
on  sündinud  1959.a,  ta  on  avaldanud  lasteraamatud  „Päkapikk  Peetrikese  lood“  ja  „Draakon  Rudolf“,  samuti  
elulooraamatud  Alar  Sikust,  Eri  Klasist,  Kaie  Kõrbist,  Georgi  Bõstrovist,  Tauno  Kangrost,  Navitrollast  ja  Indrek  
Pertelsonist. Paraku pole ta tuntud mitte ainult kirjanikuna. Kes? 

  

50 Kuulete  laulu  „Väljas  on  veebruar  täna“,  mille  esitavad  Leila  Miller  ja  Ilona  Aasvere.  Laulu  meloodia  autoriks  
on Valdo Randpere. Kes on teksti autor? 
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Vastused  
1.  Cheiron ladina Chiron TS 
2.  Siimon   TT 
3.  Jemeljan  Pugatšov Doni  kasakas,  kelle  juhtimisel  toimus  Lõuna-Venemaa aladel 1773-1775 suur talurahva 

ülestõus 
TM 

4.  Koknese  LN 
5. h Vermitud    ainult  ühelt  poolelt Lad bractea metallleheke TS 
6.  Bologna  Euroopa  vanim  ülikool  1088.a KN 
7.  Monako  TS 
8.  Kaljo Kiisk  TT 
9.  Kompanii, kompanjon Compania, com + panis KN 
10.  Kondenspiim   TS 
11.  ammoniidid (lad. Ammonitida); nimi tulenes Vana-Egiptuse  ürgse  loomise  ja  õhu  jumaluse  Amon`i  (ka  

Amun, Ammon) nimest 
TS 

12.  Mutt   KN 
13.  Karukell Mats Traat,  romaan  „Karukell  – kurvameelsuse  rohi“ KN 
14.  Harilik lodjapuu Viburnum opulus, vn k Kalina KN 
15.  Lusitaania teetigu  LN 
16.  Ants  Paju,  Jõgeva  TT 
17.  Lehtse  KN 
18.  Lodz  LN 
19.  Rio de la Plata  Moodustub  Parana  ja  Uruguay  jõgede  ühinemisel,  pealinnad  Montevideo  ja  Buenos  Aires LN 
20.  Grigori Rasputin  TM 
21.  Sigaretikarpe  Sigaretipakendeid TT 
22.  Riigiametnikud  kõik  need  inimesed  nühivad  pükse  Jaapani  riigiasutuste  katuse  all TS 
23.  Madrid  El entierro de la sardina. Hispaania kuningas Carlos III TS 
24.  Jakob Prei Laev nimetati teenistusse mais 2012 KN 
25.  Ken  Hensley,  “Uriah  

Heep” 
Lauluks  “Lady  in  Black”.  Raamatuks  mille  tegelase  nimi  sai  bändi  nimeks,  oli  "David  
Copperfield"  

TM 

26.  Carl Ernst Claus  LN 
27.  Universumi  koostis varjatud aine ehk tumeaine TS 
28.  Poola Ka Jelcz. Autosan trollid ja bussid liiguvad ka Tallinnas TT 
29.  Mulksuv kohvikann  TT 
30.  ~ Näiteks  õ-tähe  peal  olev  look  või  märk  tähel,  mis  märgib  palatalisatsiooni:  ñ  LN 
31.  Köievedu Tug of War ingl.k. TT 
32.  Andres  Võsand  TM 
33.  Paavo Nurmi tunnistamine elukutseliseks enne  Los  Angelese  olümpiat LN 
34.  Kestutis  Šeštokas  LN 
35.  Tõstmine  ja  maadlus  LN 
36.  Endel  Pärn  TT 
37.  Leida Laius  KN 
38.  Oswald  KN 
39.  Katapult  KN 
40.  Võlur  Merlin  LN 
41.  Amandus Adamson  TM 
42.  Johann  Köler Paigaldati  Viljandis  Lossi  tänava  äärsele  haljasalale  kunstniku  150.  sünniaastal  – 1976. TT 
43.  Juhan Smuul  TT 
44.  Paul Cezanne, pirnide 

toetamine 
Pirnide asend on ebareaalne, sellise asendi saavutamiseks toestas ta neid laudlina alt 
müntidega 

TS 

45.  Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni 
Boccaccio 

 KN 

46.  Ardo Ran Varres 2003. aastast Eesti Draamateatri muusikaala juhataja. Loeb sisse eestikeelset teksti 
joonissarjale  "Käsna-Kalle  Kantpüks" 

TT 

47.  Alasi Ka  kõrvas  olev  kuulmeluuke.   TT 
48.  Saadeti  talle  postiga  koju  kõik  tema  ilmunud  raamatud  TT 
49.  Ivo Parbus  TT 
50.  Viivi Luik 1969. Ilmus kogus "Ole kus oled" 1971 TM 

Küsimused:  Tõnis  Möldre,  Lauri  Naber,  Koit  Nook,  Tenno  Sivadi,  Tõnu  Talve 

Aare Olander



