XIV Eesti Maakilb. Superliiga finaal
Paide, 9. märts 2013

1

Kes oli see joonia filosoof ja astronoom (u. 500 – 428 eKr), kes väitis, et et päike ei ole kuldne tõld, mida juhib
üle taeva jumal, vaid hoopis suur tulikuum metalli- või kivitükk?samuti ütles ta, et kuu on suur külm kivitükk
ning üksnes peegeldab päikesekiiri. Sellise jumalavallatuse eest mõsteti ta Ateenas surma ja seetõttu veetis
ülejäänud elu eksiilis. Ta täheldas ka: „kreeklased eksivad, tunnistades tekkimist ja kadumist, sest miski ei
tekiega kao, vaid asjad muutuvad olemasoleva ühinemisel või lagunemisel“. Ta ütles, et selle reegli ainus erand
on mõistus. Mõistus ei moodustu teistest osistest, sest see on „midagi piiritut ja sõltumatut ning seda ei ole
kunagi millegi muuga segatud, see on omaette, eraldiseisev“.

2

Millise rahva (hõimude) religioonist on pärit võidujumalanna Andraste, tule- ja valgusejumal Belenus,
viljakusejumal Cernunnos, maajumalanna Epona, allikate- ja päikesejumal Grannus, meresõitjate jumalanna
Nehaleunia, jumalate kuningas ja viljakusjumal Sucellus, äikesejumal Taranis jt? Loomulikult on võimalik ka
teistsugune kirjapilt.

3

Ajal, mil ootame uue paavsti nime, küsime paavsti, kelle valitsusaega peetakse keskaegse paavstivõimu
kõrgajaks. Vaimulikus hierarhias väljendus see paavstivõimu tajumises kirikuõiguse kõrgeima allikana.
Kirikuõiguse hulka kaasati nii tema dekreetide kogu kui ka tema ettepanekuil põhinevad IV Lateraani kirikukogu
otsused. Temaga olid tülis John Maata ja Otto IV, ta ei jäänud rahule IV ristisõja tulemusega ja hakkas ette
valmistama viiendat. Kes?

4

5

Millegipärast on talle teenimatult vähe tähelepanu osutatud. Teda on
kvalifitseeritud läbi aegade helgeima peaga vene kindraliks. Kogu
Napoleoni sõdade ajal oli ta vahetult keiser Aleksander I juures. Kõik
sõjalised otsused, mis keiser langetas, olid tema poolt välja töötatud. Veel
selline seik - Aleksander I osavõtul toimunud Napoleoni vastastes sõdades
oli ta liitlasvägede ülemjuhataja. Barclay de Tolly oli samal ajal Vene Armee
ülemjuhataja. Kes oli see Eestist pärit kindralkortermeister?

Kuidas nimetatakse pikki kitsaste säärtega pükse, mida 19. Ja
20.sajandi vahetusel kandsid Mulgi mehed? Need valmistati valgest
linasest, takusest või villasest riidest. Tagaosale õmmeldud
ristkülikukujulise tihedalt kroogitud vahetükiga pükse nimetati kibratet
ehk keeruga ***. Pükse hoidis üleval sõlmitavate otstega värvel.
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6

Maanõukogu Vanematekogu 12.nov 1918 otsustas määrata Ajutise Valitsuse: pea- ja siseminister K. Päts,
portfellid said veel J. Poska, J. Kukk, O. Strandmann, A. Larka, F. Peterson, J. Raamot, P. Põld. Valitsusse sai veel
üks minister, aga ilma portfellita. Kes?

7

Ta konstrueeris ja ehitas ise lennukeid ning sooritas pikki lende,
muuseas Gambiasse, Jaapanisse, Palestiinasse ja Etioopiasse,
seetõttu hakati teda kutsuma hüüdnimedega "Balti Lindbergh" ja
"Läänemere kotkas". Teise maailmasõja ajal olevat ta toime pannud
sõjakuritegusid ning hiljem süüdistati küsitavat juutide mõrvamises
holokausti ajal, kuid tema süüd ei suudetud kunagi tõestada. 1965.
aastal aga said Iisraeli luureagendid ta Uruguais siiski kätte ja
hukkasid pärast piinamist. Kes on pildil?

8

Küsitav oli majandusteadlane ja poliitiline filosoof, keda tunti liberaalse demokraatia ja turumajanduse kaitsjana
sotsialistliku ja kollektivistliku mõtlemise ees 20. sajandi keskpaigas. Ta sündis ja õppis Viinis, töötas ligi 20 aastat
professorina Suurbritannias, üle 10 aasta USA-s ning viimased aastad Saksamaal. Ta tõusis esile kui John Maynard
Keynesi teooria vastustaja, ta väitis, et riigi sekkumine majandusellu üksnes süvendab probleeme. Majanduskriiside põhjuseks pidas ta väära rahanduspoliitikat ja põhjendamatut investeerimist, riigipoolne rahaandmine ja
stabiliseerimismeetmed üksnes süvendavad majanduskriisi. Koos ideoloogilise vastase Gunnar Myrdaliga oli ta
Nobeli majandusauhinna laureaadiks 1974. aastal. Eesti keeles on tema teostest ilmunud Tee orjusesse ja
Hukutav upsakus. Kes?

9

Paljud pealinnad on omale nime
saanud kuulsate isikute järgi nagu
kuningad, presidendid,
maadeavastajad jne. See pealinn
asutati 1964 ja pärast riigi
iseseisvumist 1966 sai linnast 1969
riigi pealinn. Linn sai omale nimeks
112-aastaseks elanud Kgosi (nii
nimetatakse seal maal kuningaid)
nime. Linnas on ka monument
kolmele juhile (pildil). Mis pealinn?

10

Kes? Ta otsis Pihkva arhiivist välja kõik seto külad ning käis läbi iga Setomaa nulga. Ta tegi täpselt kindlaks,
missugune oli Vene maa-ala, missugune Seto maa-ala, mis küla oli enne olnud Seto küla ja saanud Vene külaks
ning vastupidi. Ta näitas ära külade kaupa, kui palju venelasi ja palju setosid. Ta oli esimene, kes kirjeldas
Setomaa piire ja joonistas need kaardile. 1919 trükiti tema kaardid Eesti Peastaabi väljaandena ja jagati
Vabadussõja Kagurinde komandöridele, et need seletaksid sõduritele: see on küll Seto ala, aga setod on eestlaste
veljed ja Setomaa tuleb vabastada.
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Vähemalt üks küsitavaid tooteid valmistav tehas tegutses Eestis juba tsaariajal – Matador Tallinnas. Sama
toodet hakati valmistama ka väiksemates töökodades nagu A.Rammo Tallinnas, K.G.Reinhold, Ed.Kiwi ja
Ed.Otsing & Ko Tartus, G.Leetberg Rakveres. 1920-ndatel võis tõsisemaks tegijaks pidada August Pankseppa,
kes valmistas neid tuntud Riia tehase A.Leutner kaubamärgi Rossia all. Õige hoo sai selle toote valmistamine
sisse siiski alles 1930-ndate lõpus. 1938 tegi Eestis neid neli suuremat tööstust – ETK Metallitehased, Endel
Are Masinatehas ja Otto Saare Metallitööstus Tallinnas ning K.Reinholdi Niagara Tartus. 1936 valmistati
Eestis neid kokku 1735, 1937 – 3070 ja 1938 juba üle 4000. Neil kolmel aastal imporditi seda toodet Eestisse
kokku ligi 60 000. Mis tootest on jutt?
Näete ühe riigi kauaaegset peaministrit (1921-1948,
vaheajaga 1930-1935). Ta ei abiellunud kunagi ja vältis
avalikkust, meelsamini suhtles oma kadunud ema ja
mineviku suurmeeste vaimudega (nagu tema päevikutest
hiljem selgus). Aga riik arenes tema valitsusaastail jõudsalt
ja mees on väärinud kujutamist 50-sel rahatähel. Mis riik ja
kes on see poliitik?

12

13

Selle Venetsueela linna järgi, mis praegu kannab Ciudad Bolivar`i nime, on
nimetatud üks maailma tuntumaid bitter-tüüpi jooke. 1824 valmistas
esimesena selle joogi Bolivari armee sakslasest arst, doktor Siegert, kes
muuhulgas segas sinna nii pomerantsi kesti, emajuurt, ingverit,
heinaputke, hiniinipuu koort, muskaatpähklit, nelki, kardemoni, erilist
galangali ehk galganti juurt, kaneeli, riivitud sandlipuud, galipei ehk
angostura puu koort jne. Tänapäeval toodab seda jooki kõige enam
Trinidad ja Tobago. Mis nime see jook kannab ehk kuidas nimetati
„Bolivari linna“ varem? Nii joogi kui linna varasem nimi tuleneb ühest
taimest.

14

Grigori Potjomkinile omistatakse ka tollel aja Vene armees toimunud reformid, mis käisid põhiliselt sõduri
riietuse ja välimuse kohta. Nii tuli lihtsustada soenguid, ära jätta pikad habemed, patsid ja näo
puuderdamine, sest selleks kulus palju aega, müts asendati kiivriga, välimantel tehti praktilisemaks ja
pükstele parem lõige. Riietuse juurde lisati see, mida prantslased hakkasid nimetama „chausette russe“.
Millega oli tegu? Umbes taolisi asju kasutasid juba vanade roomlaste sõdurid, samas Saksa DV armee
loobus neist 1968, Ukraina oma aga 2004.

15

Kes on laulu autor (nii sõnad kui viis)?
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Kabbalas on selle taime seeme üks peamisi eluenergia sümboleid, kristlus käsitleb seemet kui usukindluse
väljundit, Piiblis on kirjas: „Üks väike seeme annab suure puu“. Lõunamaades võin küsitav taim olla tõesti kuni
1,5 m kõrgune. Koraani järgi kogub Allah viimsel kohtupäeval kokku kõik inimeste teod ja paneb need
kohtukaalule. Kõik patud, olgu nad või selle seemne suurused, võetakse arvesse. Esimene teade sellest
seemnest valmistatud tootest pärineb roomlase Columella sulest aastast 42. Millise taime seemnest on jutt?

17

Soome geoloog Wilhelm Ramsay võttis kasutusele ühe nimetuse, millega ta tähistas geoloogiliselt terviklikku ala
Põhja-Euroopas, kuhu kuuluvad Soome, kogu Karjala, Koola poolsaar ja suurem osa Skandinaavia poolsaarest.
Nimetage see.

18

See seen kuulub küll kärbseseente hulka, kuid ta on täiesti
söödav. Meil teda ei kasva, sest ta armastab kasvada seal, kus
kasvab ka viinamari, samuti Kaukaasias. Kuulus roomlane
Lucullus pidas neid seeni lausa delikatessiks, kas neid siis
praeti või küpsetati. Igal juhul on nad oma uhke nime ausalt
välja teeninud, kuigi bulgaarlaste булка või horvaatide
blagva ei kõla just väga uhkelt. Mis seen?

19

Seda suurt suuresilmset võimsate tiibade ja pika tagakehaga kõikjal Eestis
levinud, kuid III kategooria kaitsealuste liikide hulka kuuluvat kiili võiks
nimetada putukamaailma jahikulliks. Ta on väga osav lendaja, suudab kiirel
lennul saaki leida ja tabada. Eestis elab neid vähemalt kuus liiki, pildil on
neist rohe-***. Nimetage sugukond.

20

Küsitava looma ladinakeelne nimi on Odocoileus virginianus. Euroopas elab ta ainult Soome edelaosas (toodi
1934. aastal, paiguti on neid praegu üsna arvukalt). Tegemist on ühe maailma tuntuma ja populaarsema
hirvega, seda tänu Disney tegelasele Bambile, keda ekslikult metskitseks peetakse. Kes on tegelikult Bambi?
Eesti looduses tuleks ta toime ja on kantud looduslikku tasakaalu ohustavate selgroogsete loomade nimekirja
kui metsakahjur.
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Küsitavad puud kuuluvad oliivipuuliste sugukonda ning kannavad
indiaanipärast nime Muira Puama. Tegemist on kuni 15 m kõrguse
Lõuna-Ameerikas kasvava puuga. Üks liikidest on „lubav ***“.
Kasutusel on kõik selle puu osad, eelkõige koor ja juur. Ladina
keeles on puu nimeks Ptychopetalum olacoides, meie küsime aga
eestipärast nime.

22

Mis linn? 16.-17. sajandil nimetati seda ala Purmurannaks, 18. sajandi alguses kuulus ala Kokora mõisale. Linna
loodeosa läbib Torila oja (4,4 km), linna alal paikneb ka osa väikesest Pärsikivi järvest.

23

Itaalial teatavasti kolooniaid enam ei ole. Küll kuulub Itaaliale aga 2,6 km2
suurune eksklaav Campione d’Italia (pildil selle vapp). Milise riigi territoorium
ümbritseb seda ala?

24

Mullu (2012) valiti välja Läänemere kuus imet. Imede hulka pääses Eestist Tallinna vanalinn, aga veel ka Gdanski
ja Vilniuse vanalinn, Masuuria järvede piirkond ja Vene-Leedu ühine Kura säär. Saksamaal ning Taanil oli „ühine
ime“ – Valged kaljud kahel saarel. Nimetage nii Saksamaa kui Taani saar.

25

Küsitava riigi pealinn on 1650.a rajatud Castries. Hoolimata sellest, et riigis on vaid u. 160 000 elanikku, pärineb
sealt kaks Nobeli preemia laureaati. Pealinna peaväljak kannab neist ühe, seal sündinu nime. Ainsana maailmas
asub seal nö drive-in vulkaan, riigi au ja uhkus - kaksikvulkaan The Pitons: 771 m Gros Piton ja 743 m Petit Piton.
Need on mäetipud, mis on kaetud üleni lopsaka rohelusega. Viimane vulkaanipurse oli 1776 aastal, kuid vulkaan
on siiani aktiivne, hingates pidevalt välja väävliauru. Kahe vulkaani vahel asuv n.ö. tossav maa ehk
väävlibasseinid on turistide üks põhilisi vaatamisväärsusi - isegi ebameeldiv väävlihais ei hoia eemale uskumatut
vaatepilti vaatama tõtanud tuhandeid turiste. Nimetage see 616 km2 suurune riik.
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Eestis on aretatud paljusid roosisorte, mõned
neist kannavad tuntud eestlaste nimesid, teised
jälle Eesti kohanimesid. 2007.a juulist on ka ühel
eesti ajakirjal omanimeline roosisort, aretajaks
Mart Ojasalu. Mis ajakiri?

27

Aiolos oli Vana-Kreekas tuultejumal, kes valitses nelja tuule üle ning hoidis neid koopas. Tuuli kujutati
punnispõseliste tiivuliste olenditena. Loomulikult tõi igaüks neist kaasa erinevad ilmastikutingimused.
Mainigem tuultest kahte – põhja( kirde-) tuul Boreas ja läänetuul Zephyros. Milliseid nimesid aga kandsid
ida(kagu-)tuul ja lõunatuul?

28

Inglismaal mõõdetakse siiamaani tee pikkust miilides (1 miil= 1609 m). Sõna ´miil´ on tuletatud ühest
ladinakeelsest sõnast. Millisest?
„Tema võitles välja vabaõhumuuseumi
eluõiguse – Eesti võimud ei julgenud
rahvusliku muuseumi asutamist lubada,
aga tema käis Moskvas ja kogus sealsetelt
teadlastelt toetuskirju“, nii iseloomustas
Eesti Vabaõhumuuseumi praegune direktor
Merike Lang Eesti taluarhitektuuri uurijat,
Tallinna Tehnikaülikooli omaaegset
professorit ja kunstiteaduste doktorit. Ta
liikus aastakümneid mööda Eestimaad ja
joonistas tohutu hulga talusid. Näete
akvarelli „Pukktuulik“. Kellest on jutt? Nii
temale kui Olimpi Korzjukovile
(vabaõhumuuseumi esimene direktor;
Peipsi-äärsete vanausuliste järeltulija) on
muuseumi väravas püstitatud mälestuskivi.

29

30

See tuntud koorilaul on kirjutatud 1918.a ning sageli kasutatakse algset pealkirja „Mis need ohjad meida
hoidvad“. See rahvaluulest pärit sõnadega laul kuulub laulupiduse raudvarasse. Tänapäeval on kasutusel ka
lühem, laulu refräänist pärit pealkiri. Kes on selle laulu helilooja ja milline on see tänapäevane lühem
pealkiri?
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Ta on Jumal või jumalus, kes korrastab algkaose, võidab mütoloogilise ürgkoletise ja loob maailma. Esineb
esmaloojana, kes hiljem muutub deus otiosus’eks, aga ka uue põlvkonna aktiivse jumalana, kes jääb sekkuma
maailma saatusesse. Esmakordselt esines küsitav mõiste antiiksetes filosoofilistes ja teoloogilistes
süsteemides. Järjekindlalt kasutas seda mõistet Platon, Platonilt võtsid selle üle aga gnostikud, kellel omandas
see keskse tähenduse. Teda on samastatud isegi Saatanaga. Katarid tundsid teda kui kurja jumalust. Mis
mõiste või jumalus?

32

Me kõik teame, et õhus on lämmastikku 78,08 %, hapnikku 20,95 %, argooni 0,93 % ja süsinikdioksiidi 0,03 %.
Järgmised protsendid on 0,0018 ning 0,0005. Milliste elementidega on tegemist (järjekord pole oluline)?

33

See akadeemik oli Eesti molekulaarbioloogia rajaja. Erialalt arst-kirurg,
rajas ta 1960.aastatel Tartu Ülikooli juurde vastava labori ja pani sellega
alguse esimesele molekulaarbioloogide põlvkonnale Eestis. TÜ
professoriks ta aga ei saanudki. Tema juhendatavast grupist on välja
kasvanud mitu akadeemikut, Eesti biokeskus, TÜ molekulaar- ja
rakubioloogia instituut, TÜ tehnoloogiainstituut, arvukad biotehnoloogia
firmad. Kes?

34

1900. aastal avaldasid kolm teadlast: Hugo de Vries
Hollandist, Carl Correns Saksamaalt ja Erich von TschermakSeysenegg artiklid, kus esitati seaduspärasusi, mille
tulemusel hakati hindama hoopis ühe varasema uurija töid.
Talle pühendatud mälestuskõnes öeldi, et … „tema tööd
ilmutasid ainulaadset, üksnes temale omast uuritavate
probleemide mõistmist.“ Tegelikult oli ta oma uuringutega
loonud ühe uue teaduse alused, kuid seda taibati alles 34
aastat hiljem, 16 aastat pärast uurija enda surma. Kellest on
jutt? Pildil on temale pühendatud mälestusmärk.

See on ikooniline foto Manhattani
ehitajatest kõrgusel 250 m. Hoone, mida
mehed parasjagu ehitasid, on tuntud kui
RCA maja - Rockefelleri kvartali keskne
pilvelõhkuja. Mis aastal?

35
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36

1930–1931. hooajal mängis NHL-is 10 võistkonda, kuid suure majanduslanguse tagajärjel lõpetasid oma
tegevuse Pirates ja Americans. Ottawa Senators pidi ka majanduslanguse põhjusel NHL-ist loobuma ja nii oli
NHL-i 25-aastase tegevuse järel alles kuus praegust klubi, kes on saanud lisanime "Original Six". Neli nendest
olid Montreal Canadiens, Detroit Red Wings, Boston Bruins, New York Rangers. Küsime ülejäänud kahe klubi
nime. (üks USA`st , teine Kanadast)

37

Täpselt sama ees- ja perekonnanimega (mitte arvestades liignimesid) on olnud vähemalt kolm maailmakuulsat
sportlast: 2005. aasta maailmameister kolmikhüppes, 1952. aasta olümpiavõitja kõrgushüppes ja 1976. aasta
olümpiavõitja korvpallis. Mis on nende ühine nimi ?

38

Tiitlit „Lõuna-Ameerika parim jalgpallur“ andis 1971-1992 välja
Venetsueela ajaleht „El Mundo“, praegu annab seda Uruguai
ajakiri „El Pais“ ja nüüdseks on ka uus nimi – „Rey del Futbol de
America“ (ehk „Ameerika jalgpallikuningas“). Kes oli see
brasiillane, kes võitis selle tiitli esimesel aastal 1971? Oma riigi
koondises on ta löönud 32 väravat.

39

2001 tuli Stade Olympique de l`Emyrne oma maa meistriks. Ka järgmisel aastal pretendeeris see vutiklubi
tiitlile, kuid eelviimases voorus mängisid nad tänu vaieldavale penaltile viiki, mis võttis võimaluse tiitli
kaitsmiseks. Sellisest „ebaõiglusest“ solvununa, tagus viimases mängus hilisema meistri AS Adema vastu
l`Emyrne meeskond võimalikult palju omaväravaid ning lõpuks kaotas tulemusega 0:149, mis püsib tänini
„maailmarekordina“. Kõik see juhtus 31.oktoobril 2002, kuid mis maal? Mõlemad nimetatud klubid
tegutsevad riigi pealinnas.

40

Pildil on 1984 Sumatvoš`i („kaskede linn“) asulas sündinud
Ruslan Provodnikov. Ta on oma rahva ainus maailmameister,
seda profipoksi keskkaalus ja WBO versiooni järgi. Millise
meie sugulusrahva esindaja on see poksija, kes oma senise
profikarjääri jooksul on 23-st matšist võitnud 22, seejuures 15
nokaudiga?
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Selle nimega ballett esietendus Pariisis 1832 Filippo Taglioni seades, peaosas tema tütar Marie Taglioni. Sealt sai
alguse romantiline ballett. Taani Kuninglikul Teatril polnud raha, et soetada balleti partituuri ja palgata nii suurt
orkestrit. Nii tuli teatri balletijuhil August Bournonville’il tellida balletile uus muusika 21-aastaselt Herman
Løvenskioldilt. Esietendus toimus 1836, šoti talupoja Jamesi (meespeaosalise) rollis Bournonville ise. Sealtpeale on
taanlaste varianti katkematult kogu maailmas mängitud, “Estonia” praegune lavastus on kavas olnud alates
2007.a. Nimetage see XIX sajandi balletikunsti tippteos.

42

12.08.2011 esietendus Suure Munamäe laval Eduard Vilde „Prohvet Maltsveti“ ainetel valminud muusikal „Valge
laev“. See oli pühendatud Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 20.aastapäevale. lavastas Priit Valkna, osades olid Sepo
Seeman, Rosanna Lints, Kaire Vilgats jt. Kes oli aga muusikali autoriks? Rohkem on tema teod tuntud ärimaailmas.

43

Kes on see suure koomikuna ajalukku läinud näitleja? Mitte igas filmis ei teinud ta
nalja. 1969. aastal esilinastunud filmi “Jõulupuu” on peetud 60-ndate kõige enam
pisaraid tekitavaks filmiks.

44
45

Sir Alfred Joseph Hitchcock pidas oma filmidest enda jaoks kõige olulisimaks 1963 aastal linastunud filmi „Linnud“,
mis põhineb ühe kirjaniku samanimelisel novellil. Sama kirjaniku romaanil põhineb ka Hitchcockile Oscari toonud
„Rebecca“. Kes oli see 1969. aastal aadlitiitli pälvinud kirjanik?
Näete kunstnikku ja tema maali “Söömaaeg”. Kes on see kunstnik?
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46

47

See kunstnik organiseeris tänavu jaanuaris
Tallinna Kunstihoones „Hullud päevad“.
Varasematest tegudest on tema kohta teada, et
ta on rühmituse „Vedelik“ ja rühmituse „PEA“
asutajaliige, Polügooniteatri inspitsient, Eesti
Maalikunstnike Liidu esimees (2003-05), teinud
lavakujundusi mitmetes teatrites ja olnud viis
aastat ka ühe Eesti teatri peakunstnik. Kes on
see 1969 Tallinnas sündinud kunstnik?

Ta oli kuningate ja paavstide
sõber, Firenze suurmeister,
Cimabue õpilane. Ta loobus
keskaegse kunsti jäigast
stilisatsioonist ja asus rajama
teed realismile. Tema
freskodel näeme algtõuget,
mis arenes renessansiajal
edasi traditsiooniks ja kestis
kuni kubismi tekkimiseni
kahekümnendal sajandil.
Kakskümmend kaks aastat
pärast tema surma kirjutatud
„Dekameronis” tõdes
Boccaccio, et küsitav oli
maalikunsti taas ellu
äratanud. Kes (u. 1267-1337)?
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48

49

50

Selle maali pealkirjaks on esimene rida vanast
saksa värsist:
Der Elefant von Celebes
hat hinten etwa Gelebes
der Elefant von Borneo
der hat dasselbe vorneo
Värss viitab sellele, et Sulawesi saar natuke
elevanti meenutab. Elevanti on püüdnud kujutada
ka kunstnik. Kes?

See psalteeriumist arenenud 32 metallkeelega pill oli
tuntud juba vähemalt 1460 aastal. Pilli nime
etümoloogia ei ole teada. See võib tuleneda ladina
keelest, kuid võib ka vihjata noortele daamidele, kes
seda pilli olevat kõige sagedamini mänginud. Nimetage
see pill.

Kuulete kaht helindit eri autoritelt, kumbagi kaks minutit. Kes on heliloojad?
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Pildil on Eesti kuulsaim foto „Memento
mori“ („Pea meeles, et oled surelik“), mis
osales 81 rahvusvahelisel näitusel.
Kõrgeimaks tunnustuseks võib pidada
kuldmedaleid Londoni Kuningliku
Fotograafide seltsi näitusel 1927, Pariisi
maailmanäitusel 1937 ja Berliinis 1938.
Tema nimi sai tuntuks Budapestis, New
Yorgis, Milanos, Madridis, Luzernis, Prahas
ja veel kümnetes linnades. Kes oli see
rootsi-prantsuse-saksa juurtega mees,
omaaegse Tallinna Fotoklubi liige, selle
kuulsa foto autor?

51

52

Küsitav muusik asutas 1976.a koos Larry Mulleni, David Evansi, Dik Evansi ja Adam Claytoniga bändi nimega
„Feedback“. Mõne kuu pärast sai sellest „The Hype“ ja pärast Dik Evansi teise ansablisse minekut hakati
kasutama praegust nime. Muusikuteel on ta pälvinud ansambliga 22 Grammyt, kodus on tal ka Kuldgloobus
parima filmilaulu eest. Kolm korda on teda esitatud Nobeli preemia kadidaadiks. Kellest jutt?

53

11. septembril 1988 toimunud üritusel „Eestimaa laul“ alustas Rein Järlik peale avasignatuuri luuletusega
„Eesti emakeel“ :
Nagu kaunis heli kandlekeelest,
nagu lõokse lõksuv hääl,
nagu laulud linnu lahkest meelest,
nagu kellakõlin aasa pääl süda sulab, mõnul mõlgub meel kõlad kõrvu, Eesti emakeel.
Kes on selle autor?

54

Millisest eesti romaanist on Tiit Hennoste kirjutanud järgmiselt: „See on fantasti maailma, legendide ja
müütide järgi tegutseva maailma romaan. Romaan ajast, mil muinasjutuaeg lõppes, ja kurbusest selle aja
lõppemise pärast. See on sünge ja verine kujutlus sellest, mismoodi sureb üks rahvas – täpsemalt viis maailmas
elada ja olla sureb ja muutub. Aga samal ajal on ka see romaan, mis lokaliseerib selle murdekoha raudmeeste
tulemise aega.“ Nimetage autor ja teos!

55

Tema pikareskne „***. Ühe leidiku lugu“ (1749), mis räägib nimikangelasest heidiku õnneotsingutest, oli
tõeline läbimurre komöödiakirjanduses. Sellest on pärit laused “See, mida tihtipeale armastuseks peetakse,
nimelt soov täita oma ablast isu teatava hulga õrna valge inimihuga“ ja „Kui lapsed midagi ei tee, siis teevad
nad kurja“. Koos oma venna Johniga organiseeris ta Suurbritannia esimese professionaalse politseiüksuse Bow
Street Runners, millest hiljem sai Scotland Yard. Kes oli see kirjanik ja mis nime kandis tema romaani
nimitegelane?
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56

Mitmetest huvitavatest sündmustest spordimaailmas on vändatud ka mängufilme, meenutagem näiteks
„Tulevankreid“. Aastal 2004 linastus maailma kinodes mängufilm „Miracle“ („Ime“), ühes peaosas legendaarne
Kurt Russell. Millisest maailma spordisündmusest see jutustas?

57

Eestis võivad 12. klassi õpilased, kes valisid prantsuse, vene või saksa keele riigieksami, sooritada selle asemel
rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksami:
prantsuse keel – DELFscolaire B1 ja B2;
saksa keel – *** Zertifikate B1 ja B2;
vene keel – Тест по русскому языку как иностранному B1 või B2
Saksa keele eksami nimetusel käib tärnide kohale üks isikunimi. Kirjutage see!

58

Nad on tegelased J.R.R. Tolkieni triloogias "Sõrmuste Isand". Enne, kui neist said Sõrmuse vaimud, olid nad
suured Numenori kuningad. Kuid ahnusest pimestatult võtsid nad vastu Sauroni kingitud üheksa sõrmust.
Tänu sõrmuste mõjule jäid neist järele vaid nähtamatud vaimud , keda nähakse vaid siis, kui nad enesele
keebid peale heidavad. Raamatus kutsutakse neid ka Mustadeks ratsanikeks – kui nad olid enesele üle heitnud
mustad keebid ja liikusid mustadel hobustel. Nende haistmismeel on erakordselt terav. Nad tunnevad vere ja
elava olevuse lõhna. Samuti tunnetavad nad Sõrmust ja suudavad näha isikut, kes seda kannab isegi siis, kui ta
on teistele nähtamatu. Kuidas neid olevusi kutsutakse?

59

Näete 1880. aasta paiku Pudrumäelt tehtud fotot, keskel Ramsi vesiveski. Hoone seisab omal kohal tänagi, tõsi
küll, osalt on katus sisse langenud. Mis jõgi voolab läbi Ramsi veski?

60

Tõlkige eesti keelde Horatiuse Ars Poetica’s jagatud soovituse alusel tekkinud sentents Utile dulci miscere (ka
Miscere utile dulci).
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Vastused
1.
2.
3.
4.
5.

Anaxagoras
keldid
Innocentius III
Carl von Toll
kaltsad
h

6.
7.
8.
9.
10.

Jaan Tõnisson
Herbert Cukurs
Friedrich August von Hayek
Gaborone
Jakob Hurt

KN
KN
Rooma paavst 1198-1216
KN
TM
kaldsad, kalsad; mõnel pool nimetatud ka kaltsudeks. Kagu-Eestis ja Setomaal KN
olid sarnased püksid kaatsad.

JM
OK
KN
Botswana pealinn; varem asus riigi pealinn (Mafeking) LAV territooriumil
TS
Külade läbikäimise peamie eesmärk oli laulude korjamine; 1904-07 ilmus 3 KN
köidet „Setokeste laulud“

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

jalgratas
William Lyon Mackenzie King
angostura
jalarätid
Irving Berlin
sinepitaim
Fennoskandia
keiser-kärbseseen

19.
20.
21.
22.
23.
24.

tondihobu
valgesaba-pampahirv
potentsipuu
Kallaste
Šveits
Rügen, Møn

Kanada peaminister
jook Amargo de Angostura; angostura puu; Dr J. G. B. Siegert
ehk nn „portjankad“, mida kasutatakse tänaseski Vene sõjaväes
This Is The Army, Mister Jones (1942)

ehk tseesariseen (caesari seen ehk imperaatorseen); Amanita caesarea

TS
AO
TS
TS
JM
TT
OK
TS

tondihobulased: pruun-, rohe-, metsa-, väike-tondihobu, kuningkiil
Ka Virginia pampahirv

KN
TT
TT
KN
Lugano järve ääres, kuulub Como provintsi Lombardia regioonis
KN
Rügen`i saare valged kaljud (kuni 120 m kõrged) Saksamaalt ja Møn`i saare TS
valged kaljud Taanist

25.

Saint Lucia

26.
27.
28.
29.

Maakodu
Euros, Notos
mille
Karl Tihase

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Mart Saar, Leelo
demiurg
neoon, heelium
Artur Lind
Gregor Mendel
1932
Toronto Maple Leafs, Chicago
Walter
Davis
Black Hawks
Tostao

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Madagaskar
mans
Sülfiid
Viktor Siilats
Bourvil
Dame Daphne du Maurier
Enn Põldroos
Erki Kasemets

Nobeli auhinna laureaadid Arthur Lewis (majandus, 1979) ja Derek Walcott
(kirjandus, 1992).
titaan Astraiose ja jumalanna Eose pojad
= ´tuhat´ (miil oli algselt 1000 paarissammu)
1914-2005; oli TTÜ graafika kateedri juhataja, paljude joonistamise ja
geomeetriaõpikute autor või kaasautor

TT
TT
TT
JM
TS

TT
OK
JM
KN
TS
majanduskriisi ajal võeti ette suurehitisi, et anda tööd inimestele
JM
OK
OK
sünninimega Eduardo Goncalves de Andrade (sünd 1947); tiitli pälvis Belo TS
Horizonte Cruzeiro mängijana
mõlemad klubid olid Antananarivost
sündis Handi-Mansi Jugra autonoomses ringkonnas

TS
TS
AO
TT
AO
OK
autoportree 1972, Söömaaeg 1969
AO
on ka Eesti Maakilva rändauhinna „Maaraamat“, mis on valmistatud Klooga TS
mõisa ehk kirjandusest tuntud Lodivere lossi aampalgist, põhiliseks autoriks
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47.
48.
49.
50.

Giotto di Bondone
Max Ernst
virginaal
Sergei Prokofjev, Rein Rannap

KN
AO
OK
Petja ja hunt; Opera on fire (Joel de Luna, Mati Kõrts, Jassi Zahharov, Mait JM
Trink)

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Nikolai Nyländer
Paul David Hewson, sünd 1960. U2. Nobeli rahupreemia kandidaat.
Bono
Karl August Hermann
A.Kivirähk. Mees, kes teadis ussisõnu
Henry Fielding, Tom Jones
NSV Liidu üle 4:3, nimetati „Ime jääl“. Russell mängib treener Herb Brooksi
USA hokimeeskonna võit 1980
Goethe
OM-l
nazgulid
Valga/Valka linn. Pudrumägi asub nüüd Lätimaal.
Pedeli jõgi
Meeldivat kasulikuga ühendama

TS
TT
TT
TT
KN
TT
KN
OK
AO
TT

Küsimused: Omar Kaljuvee, Jaanus Moppel, Tõnis Möldre, Koit Nook, Aare Olander, Tenno Sivadi, Tõnu Talve
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