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1 
Alustame põhilisest. Kui hästi me tunneme kreeka tähestikku?  Nimetage mõlemad tähed! 

 

 

 

 
 

2 
Kõik teavad, et Trafalgari lahingus juhtis Briti laevastiku võidule admiral Horatio Nelson. Prantsuse 
laevastikku juhtis aga samuti üks vapper mees, kes kaotades lahingu, sattus vangi ja lasti hiljem 
ausõna peale vabadusse. Oma elu lõpetas ta ilmselt enesetapuga, kuigi on väidetud, et ta mõrvati 
Napoleoni tellimusel Tänapäeval on tema nimi tuntud meile rohkem autospordi maailmast. Kes ? 

 
 

3 
Kaardil on punasega tähistatud üks saar, mis külma sõja ajal oli 
välismaalastele rangelt suletud. Praegu saab aga sinna vabalt minna ja 
külastada näiteks iga aasta juunis toimuvat Bergmani festivali. Ingmar 
Bergman oligi saarega väga tihedalt seotud, sest elades saarel olid ka 
paljud tema filmid filmitud just seal. Samuti on seal tehtud Andrei 
Tarkovski viimane linateos „Ohverdus“. Hetkel elab saarel vähem kui 
600 inimest. Seal ei ole panka, postkontorit, arsti ega politseid. 
Saarlased räägivad oma murret, mis on väidetavalt kõige arhailisem 
Rootsis. Mis saarega on tegu ?  

 
 

4 
Öeldakse, et „käbi ei kuku kännust kaugele“. Pildil on üks 
Riias sündinud tegija hokimängija (12.mail 1988), kes 
kannab täpselt sama ees- ja perekonnanime, mis tema 
veelgi kuulsam samal spordialal tegutsenud vanaisa. Kes ? 

 

 
 

5 
See Andrus Kivirähki näidend „…………………… lühike elu“, esietendus 2005 aastal. Nimiosa 
mängis tollal veel lavakooli üliõpilane Risto Kübar. Näidend räägib ühtaegu õrna ning groteskse loo 
eesti teatri sünni ajast. Legendaarne August Wiera juhtis 19. sajandi lõpu Vanemuist oma kulu ja 
kirjadega, tema teatrivaimustus nakatas aga paljusid noori, nende hulgas ka ühte 
kohtukirjutajat(1878–1901). Trotsides ainelist kitsikust, Tartu väiklast seltskonda ja pruudilt saadud 
tiisikust jõudis ta enne oma varast surma mängida mõned rollid ning kirjutada naiivse raamatukese 
"Lühike näitemängu õpetus", mis vormiliselt on eesti esimene lavakunstiõpik. Kelle nimi tuleb 
kirjutada punktiirile? 
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6 
 

2003. aastal valmis Pixari stuudios 

arvutianimatsioon, mis jutustab väikese 

kalapoja Nemo seiklustest. See kalaliik 

eksisteerib ka reaalselt, olles väga 

populaarne akvaariumikala (Amphiprion 

ocellaris). Kala nimi lõpeb ahvenaga, aga 

algusesse käib pildil näha olev õisloom. Mis liiki on siis kalapoeg Nemo? 

 
 

7 
Kas kodutöö on tehtud? Täna 4.mail saab 26 aastaseks üks jalgpalli maailmameister, kes on oma karjääri 

jooksul mänginud ainult kahes klubis (FC Barcelona, Londoni Arsenal)  ja löönud värava ka Eestile. Kes ? 

 

 
 

8 
Eesti keeles nagu ka teistes läänemere-soome keeltes, kasutatakse onomatopöad rikkalikult. Sellega 

seoses on neis keeltes ka palju onomatopoeetilisi sõnu. Mida tähendab onomatopöa  või nimetage 

vähemalt üks onomatopoeetiline sõna ? 

 

 
 

9 
Venemaalt alguse saanud ja nüüd meilegi jõudnud telemängu 

„Mis? Kus? Millal?“ esimene salapärane kaadritagune 

saatejuht/hääl oli Vladimir Vorošilov, kes vedas seda saadet 

1975 aastast peaaegu kuni oma surmani 2001 aastal. Nagu 

suurmeestele kohane pärandas ta saatejuhi koha oma 

kasupojale. (Et teil oleks kergem vastata tõlkisime tema nime 

vene keelest prantsuse keelde ja saime vasteks - Boris Crochet) 

Kes on pildil ? 

 

 
 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kes on maali autor ja keda on ta kujutanud ? (Kujutatava näkku on ilmselt oma 

jäljed jätnud süvenev alkoholism, mille hauda viimane olevat ka 42 aastaselt 

läinud) 
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11 
Eesti keeldegi tõlgitud Briti menukirjaniku Lee Childi 

raamatute peakangelane on endine sõjaväelane, 

kellest pärast mundri nurkaheitmist saab sihitult 

kulgev hulkur. Kirjaniku loodud tegelaskuju on 

tõeline hiiglane: 196 cm pikkune ja tublisti üle 100 

kilo kaaluv musklimägi. Nüüd, kui see tegelane on  

Tom Cruise’i kehastuses esimest korda kinolinale 

jõudnud, on kriitikud häiritud, et Cruise on 

raamatukangelasega võrreldes hädine könn. Mis on  

selle raamatukangelase nimi või filmi pealkiri ? 

 

 
 

12 
Shakespeare on temast kirjutanud näidendi ja Beethoven andnud ta nime ühele oma avamängule. 

Ajalukku läks see legendaarne Vana-Rooma väejuht sellega, et olles 493 e.m.a. vallutanud ühe 

Lõuna-Latiumis asuva volskide hõimule kuuluva linna, oskas mõned aastad hiljem ometigi plebeidega 

vastuollu minna ja seetõttu ta pagendati . 489/488 e.m.a. juhatas ta juba hoopiski volskide sõjaväge 

ja ähvardas vallutada Rooma. Oma ema Veturia ja naise Volumnia palvete mõjul lõpuks siiski loobus 

sellest, millepeale uued liitlased ta aga tapsid. Kellest on jutt?  

 

 
 

13 
Eelmise sajandi majanduskriisi järelmina – vähemalt osaliselt – kerkis Ameerikas Colorado jõele 

elektrijaam-tamm, mida teatakse president Herbert Hooveri nime järgi Hooveri tammina. Paisu taha 

moodustunud USA suurimat veehoidlat hakati aga kutsuma ehitise peamise tehnojärelevalvaja järgi. 

Mis nime kannab see järv? 

 

 
 

14 
Selle pilli ajalugu ulatub 1829. aastasse, siis  konstrueeris Rootsi 

pastor Johannes Dillner (1785-1852) varem tuntud monohordi ja 

hummeli baasil ühekeelse poogenpilli, mille keele all oli sõrmlaud  ja 

nootide tähtmärgid. Algselt psalmodikoniks ristitud  pill levis tänu 

aktiivsele propagandale kiiresti ja omandas vaimuliku  instrumendi 

maine. Rootsis oli see eriti populaarne 1840. - 1860. aastail, levides 

sel ajal ka luterlikesse naabermaadesse. Kuna pilli oli lihtne 

valmistada levis see kiirest talurahva seas ja teda kasutati koduste 

palvetundide ajal laulu saateks. Pilli kasutati vaimuliku laulu õpetamiseks ja saateks, seepärast 

nimetati teda ka tihti laulupilliks või laulukandleks. Kaasajal on seda pilli kasutanud ansambel 

Metsatöll oma plaadil „Ulg“. Millise nimega me seda pilli tunneme ? (Pillile on nime andnud üks 

samakujuline asi, mida võib kõige tõenäolisemalt kohata laudas) 

 

 
 

15 
1996 valiti Paul Bert Elvstrøm Taani sajandi sportlaseks. 2007 valiti ta ISAF-i kuulsuste halli. 

Võisteldes kokku kaheksatel olümpiamängudel võitis nimetatu neljad olümpiamängud järjest. Ta on 

loonud ka endanimelise spordivahendeid tootva firma , mis tegutseb ka praegu ja toodab just tema 

poolt viljeletud spordialale vajalikku. Mis spordialal mees võistles ? 
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16 
Mõned iidsed rahvad pidasid maavärinate tekkepõhjuseks seda, et tohutud loomad, kes nende 

arvates maad toetasid, liigutasid vahepeal ennast. Jaapani saarestiku põhjaosas elavad ainud aga 

uskusid, et nende saari toetab suur Namazu, keda hoiab suure kivi abil paigal jumal Kashima. Kes või 

mis on Namazu ?  

 
 

17 
See, 1972 aastal maalitud teos, käsitleb 

küsitava kunstniku lemmikteemat: 

kättesaamatuid unenäolisi naisekujusid 

arhitektuurses keskkonnas. Antud juhul on 

tegemist Vesta neitsitega. Ta elas 96aastaseks 

ja jõudis nautida klassiku kuulsust, jäädes siiski 

teise belgia sürrealismiklassiku Magritte`i 

varju. 1954 aasta Veneetsia biennaalil 

süüdistas roomakatoliku kirik  teda koguni 

ketserluses. Kes on kunstnik? 

 

 

 

 

 

 
 

18 
See ameerika kirjanik on läinud ajalukku ainsa naisena, kes on võitnud nii Pulizeri auhinna kui Nobeli 

kirjanduspreemia. Teada on ka tema eriline Hiina lembus, sest ta kasvas sealmail üles ja hiljemgi on 

tema loomingus sellel maal olnud eriline koht. Isegi surma oodates oli ta end riietanud hiinapäraselt. 

Kes ? 

 

 
 

19 
Kes on pildil ? Ta on Euroopa suurim karihiirlane - üks vähestest 

mürgistest imetajatest, kes oma mürgise süljega suudab halvata 

väiksemaid loomi. Inimesele nende mürk märkimisväärselt ei mõju ja 

ohtlik ei ole. Elupaigana eelistab loomake vee lähedust. Nii asustabki ta 

paljude veekogude kaldaalasid, eelistades puhtama veega veekogusid. 

Võrreldes teiste hiirelistega on tema asustustihedus suhteliselt madal 

ehkki ta ei ole Eestis kaitse all. Kodukassid pidid selle looma söömata 

jätma, sest neil on väga omapärane ja eemaletõukav lõhn. 

 

 

 
 

20 
Aprillikuus sellel aastal sai ka Eesti muusikafännide jaoks 

kättesaadavaks üks internetist tasuta muusikat kuulata võimaldav 

võrgulehekülg. Selle toimimise põhimõte on streaming ehk 

voogedastus, mis tähendab, et muusika laaditakse üle 

internetiühenduse. Kui panna seal leiduva 20 miljoni muusikapala 

seast huvipakkuv lugu mängima, sikutatakse see taustal märkamatult 

internetist. Tema uudsus seisneb selles, et see ei nõua erinevalt 

teistest teenustest Eesti kuulajalt rahalist kuutasu, sest reklaamidega 

on võimalik kogu maailma muusikat tasuta kuulata. Mis nime see 

Rootsis loodud teenus kannab? 

 



                                                                                                         Eesti meistrivõistlused paarismälumängus 
 

  Küsimused : Omar Kaljuvee, Mari Kala, Jaan Lomp, Raul Kokmann, Tiit Purika                                                                                                      Räpina, 4. mai 2013 

 

21 
See ristiusu reliikvia on alates Karl Suurest olnud pea kõigi Püha Rooma keisrite omanduses - ese pidi 

tagama omanikule võitmatuse. Reliikviat ihaldas antud omaduse pärast ka Adolf Hitler , kes tõigi 

selle pärast Austria anschlussi natsipealinna Nürnbergi , kuhu see tegelikult ajalooliselt kuuluski. Kuid 
oh häda - reliikvia Adolfit sõjas ei aidanud , võib-olla ka sellepärast, et hilisematel teaduslikel 

uuringutel osutus ese 7.-ndast sajandist pärit võltsinguks. Reliikvial on ka teisikuid, üks asub 

Vatikanis, teine Poolas, kolmas Armeenias. Mis reliikviaga on tegemist? 

 
 

22 
Supermodell Carmen Kass pani mõned aastad 

tagasi korraliku summa raha ühe tuntud rõiva- ja 
jalatsibrändi Eestisse toomisse. Üritus kukkus aga 

läbi ja ta kaotas peaaegu kõik investeeritud raha. 

1948 alustati selles firmas mägironimissaabaste 

tootmisega. Õige varsti laiendati sortimenti ja 

hakati tootma ka jooksujalatseid. Koostöös selliste 

kuulsate atleetidega nagu Ben Johnson, Martin 

Mulligan ja Björn Borg täiustati jalatsite 

valmistamise tehnoloogiat ning 70-ndate keskel 

asuti tegema ka jalgpallijalatseid ja – varustust. 

Tänapäeval kuulub kaubamärk kuulsale 
jalatsitootjale Geox. Mis kaubamärgiga on tegu ? 

 
 

23 
Selle kaitseala vapilill on niidu-kuremõõk, mille asurkond on seal tõenäoliselt Euroopa suurim. Sealne 

piirkond võeti osaliselt kaitse alla 1939. aastal mets-kuukressi kaitseks.  Looduskaitsealal säilitatakse 

muu hulgas soo- ja metsakooslusi, rannaluiteid - siia kuuluvad ka Eesti kõrgeimad luited: 
Tõotusemägi ja Tornimägi ja kahte raba. Kaitsealal on mitmekesine elustik ja kaitset leiavad mitmed 

kaitsealused liigid, näiteks kõre, merikotkas ja musträhn. Nimetage see kaitseala ! 

 
 

 

 

24 

 
 
 
 
Kes on see autoralli maailmameister? 
(Perekonnanimi tuleb ilmselt tuttav ette 
lapsepõlves loetu põhjal) 
 
 
 
 
 

 
 

25 
Nendest on tavaliselt  rohkem kuulda just  novembrikuus. Olemas on neid mitmeid, erineva kuju ja 
stiiliga. Peetakse ka maailmameistrivõistlusi, näiteks 2007 aastal toimunud võistlustel võisteldi kuues 
erinevas kategoorias  Natural; Hungarian; Dalí; English; Imperial ja Freestyle. Millest on jutt? 
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26 

 

 

Selle Norra juurtega briti disaineri elutööks 

sai Pink Floydi visuaalimago loomine ja 

arendamine, kuid selle kõrval lõi tema ja 

Aubrey Powelli stuudio Hipgnosis 

kujundusi ka näiteks Led Zeppelinile ja 

Yesile. Ta töötas praktiliselt kuni oma 

surmani ja kelle klientideks 21. sajandil olid 

Anthrax, The Cranberries, Muse, Mars 

Volta ja Biffy Clyro. Nii kriitikud kui fännid 

peavad teda 20. sajandi üheks olulisimaks 

plaadikaante tegijaks. Kes? 

 
 

27 

 

1920ndate alguses suvitas see kirjanik Haapsalus. Johan Pari on meenutanud, et istudes ühel 

hilisõhtul lõbusas meeleolus kuursaalis  tõusis …………….. püsti ja hakkas oma taskukella viinaklaasi 

toppima. “Naine käskis kell kaksteist kodus olla, ma panen kella purju, siis võin kauem istuda.” Talle 
on antud NSV Liidu Tööpunalipu orden. Loomingust võiks muude hulgast nimetada ka teoseid 

"Andrese elukäik", "Õpilane Valter", Väino Lehtmetsa noorpõlv", "Tuulesellid", "Iiling", "Pankrot" ja 

"Udu". Kellest on jutt?  

 
 

28 

 

 
See taimeperekond on küll kassitapuliste 

sugukonnast, kuid nimi viitab hoopis ühe teise 

looma tapmisele. Taim on meeldiva välimuse ja 

ilusate õitega ning Eestiski tavaline. Ent tema kiire 
kasvu ja klammerduvate väätide tõttu võib ta 

istutatud puid-põõsaid ümber mähkida ja ära 

kägistada. Kuna taime seemned võivad eluvõime 

säilitada kuni 30 aastat, on ta mõnel pool 

klassifitseeritud ohtlikuks umbrohuks, kellest on 

raske lahti saada. Mis taimega on tegu ? 

 
 

29 Anu Taul, Triinu Taul, Astrid Böning, Diana Põld ja Kadri Uutmaa moodustasid kunagi kokku ühe 
kollektiivi, kes vähemalt korraks saavutas mõningase tuntuse üle kogu Euroopa. Nimetage kollektiiv! 

 
 

30 Mis aastal : 

• alustas tööd BBC televisioon 
• lasti käibele esimesed Konstantin Pätsi näopildiga postmargid 
• sündisid kettaheitja Alfred Adolf Oerter ja kunstnik Jüri Arrak 

• surid kirjanik Rudyard Kipling ja revolutsionäär Lev Kamenev 

                                                                                                     (+/-1 aasta 1p.) 
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31 
Selle, 1898 aastal Ramsay ja Traversi poolt avastatud elemendi järjekorranumber on 36. Nimi on 

tuletatud ühest Kreeka keelsest sõnast ja tähendab tõlkes „peidetud“. Aastatel 1960–1983 kasutati 

elementi meetri pikkuse defineerimiseks ja teda toodetakse õhust, fraktsioneeriva destillatsiooni 

abil. (Ilmselt on just küsitavast elemendist innustust saades Supermani loojad välja mõelnud sarnase 

nimega, kuid mineraalina esineva radioaktiivse aine, mis olevat ainuke vahend peatamaks Supermani 

ülivõimeid) Mis elemendiga on tegu? 

 
 

 
 

32 
See Vene keraamikatööstuskeskus asub viie-kuuekümne kilomeetri kaugusel Moskvast kagu suunas 

ja koosneb tegelikult mitmekümnest külast. Head ja kvaliteetset savi töödeldi seal juba keskajal. 

18.sajandil hakati tootma fajanssi, 19.sajandi algul avastati valge kaoliin ja lahti läks ka 

portselanitootmine. Paikkonna toodang (mänguasjad, tarbenõud, keraamikamaalid, kahhel jne.) on 

pea eranditult valge-sinine ning venelikult rahvusromantiline. Ühtlasi on paikkonna nimi saanud 

kogu vene rahvusromantilise keraamika üldnimetuseks. Mis nimi? 

 
 

 
 

33 
Sumost on saamas eestlaste jaoks juba rahvussport, sest väga paljud on hakanud Jaapanis 

mehetegusid tegevale Barutole kaasa elama ja ennast sumomaailmaga kurssi viima. Seoses sellega ei 

olegi vast palju küsida, millise beya (sõna beya võib tõlkida väga mitmeti: tall, klubi või lihtsalt tuba) 

koosseisus ta võitleb. (Talli juhib 37-aastane eks-komusubi Hamanoshima ja vastamiseks tuleb teada 

tema kodanikunime) 
 

 

 
 

34 
 

See lind on meite mail läbirändaja. Talvitub Eestist 

tavaliselt lõuna pool, pesitseb aga tundravööndis 

ja vahel ka kaugemal põhjas. Kevadtalvel, kui 

päike eredalt paistab, särab lendav linnuparv 

silmipimestavalt, kuna alumine osa on tal väga 

valge. Lisanimedena on tema puhul kasutusel 

lumelõoke või lumetsiitsitaja. Huvitav on see, et 

ainukese linnuna on teda korduvalt märgatud 

isegi põhjapoolusel. Mis linnuga on tegemist?  

 

 
 

 
 

35 
Kes laulab? Küsitav esitab muusikateost, mille sõnad 

kirjutas ta ise, viisi lõi aga Harry Warren juba üle 70 

aasta tagasi. Kuuldav laul sai ühes Varssavi Lepingu 

Organisatsiooni liikmesriigis kiiresti kultuslauluks ja on 

esitaja üks enim teada ja kuulsaimaid laule. 
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36 
Indiaanlastel tähendab see number tähti ning nendeni jõudmise metafoorina sümboliseerib 

teadvuse muutunud seisundeid. Paljudes Aafrika kultuurides peetakse seda numbrit aga pühaks ja ta 

sümboliseerib viljakust, sest seemnerakul kuluvat munarakuni jõudmiseks sama arv päevi. Paljudes 

teistes kultuurides on see arv hoopis ülemäärasuse ja tasakaalutuse sümbol, sest ta ületab ühe võrra 

arvu, mis on omakorda lõpetatuse sümboliks. Püha Augustinus on öelnud: „ Number ....... on patu 

vapp.“ Nimetage see arv! 

 
 

37 
See kunstnik on öelnud oma loomingu kohta : „Minu Issand Jumal pole 

muidugi katekismuse suursugune jumal. Ta on äärmiselt heatahtlik, pole 

põrmugi agressiivne - ta on Jõuluvana lellepoeg ja laste sõber." Eestlased 

on temaga tuttavad peamiselt „Maailma loomise" viieosalise seeria 

kaudu. Eesti keeles ilmusid need pealkirjade all „Maailma ja inimese 

loomine" (1961), „Aadam õpib maailma tundma" (1962), „Ajakaja. Siit-

sealt. Taimede loomine ja teisi seeriaid" (1964), „Aadama ja Eeva 

armastus" (1975). Küsitaval olid  NSV Liiduga väga head suhted, sest 1967. 

aastal sai temast isegi Lenini rahupreemia laureaat. Kellest on jutt? 

 
 

38 
See kott loodi 1980ndate alguses luksusmoemajas 

Hermés ühele näitlejale/lauljale, kelle nime järgi 

kotti ka moeringkondades tuntakse. Legendaarse 

koti saamiseks peab aastaid järjekorras ootama, 

sest tegemist on luksuskaubaga, mida 

valmistatakse käsitsi Prantsusmaal ja mis maksab 

sama palju kui üks korralik auto! Käekotte valmistatakse 

näiteks sisaliku-, jaanalinnu- või hoopis krokodillinahast, eriti 

udupeen ja rahakotti koormav on näiteks soolaveekrokodilli 

nahast käekott. See on kott, millel puudub väline karjuv logo, 

kuid mis ometi ripub paljude Hollywoodi A-klassi staaride käel. Kelle nime on see kott saanud ? 

 
 

39 
Terve viimane nädal ja kauemgi on ajakirjanduse meelisuudiseks olnud Hollandi monarhia 

teatevahetus. Tegelikult on tegemist liitriigiga, millel nimeks Madalmaade Kuningriik ja millest 

Holland on vaid üks provints (kuningriigi maa).Võrdõiguslikke kuningriigi maid on praegu veel kolm.   

Nimetage need!  

 
 

40 
 

Kuuldava ooperi libreto on kirjutanud Lutz Hübner, kuid kes on loonud muusika  

ja mis nime kannab teos? 
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41 On olemas üks kätega tehtav žest, mis on kasutusel mitmelgi pool maailmas. Jaapanis tähendab see 

„palun arvet“, Suurbritannias antakse sellega märku „teepausist“, USA-s tähendab see aga enamikel 

spordialadel suluseisu, väljaarvatud korvpallis. Mida näidatakse selle žestiga korvpallis? 

 
 

42 Kõigi kolm sõidukit on teinud üks ja sama firma, siis pole ka ime, et kõik kannavad ka sama 

mudelinime. Nimetage nii firma kui ka mudel ! (Võib-olla aitab teid teadmine, et keskmisel pildil olev 

sõiduk valiti  Euroopa 1989 aasta autoks.) 

 

 
 

43 On olemas üks  noorte subkultuuri kohta käiv sõna, mille on Eesti keelde toonud üks tuntud kirjanik, 

kes omakorda olevat tuletanud selle ingliskeelsest sõnast. Tema ise on  neid kirjeldanud nii : 

“Riietuse järgi võis neid liigitada kolme kategooriasse: algajad kandsid kuubi, mis oli midagi kuue ja 

mantli vahepealset, kuid ilma lõhkise sabata. Nende püksid olid normaalse laiusega; lips-kirev; särk-

nagu loodud härja narrimiseks. Kingad paksude taldadega. Kübar-kitsa servaga ja peenelt mõlki 

loodud. Edasijõudnutel oli kuub lühem ja lõhkise sabaga ; püksid-lühemad ja kitsamad. Algajatest 

eraldas neid veelgi kaugemale viidud värvide kakofoonia. No vanad kalad-need olid tõelised elu õied! 

Nende kuued olid seljatagant kolmest kohast lõhki lõigatud, kummalgi küljel oli kaks lisalõiget ja 

tuulega meenutasid nad pooleliolevat riidest roosi. Kingataldade minimaalne paksus oli 2,5 tolli. 

Lipsude, särkide, sokkide, kübarate kirevuses oli kõik suunatud sellele, et lihtsurelikku minestama 

panna.“ Kes oli see kirjanik ja mis sõna ta Eesti keelde tõi?  

 
 

44 Selle,  riigita ja ligemale 1 miljonilise rahvaarvuga rahvuse 

seast, on pärit vähemalt kuus individuaalalade olümpiavõitjat: 

neist viis olid vabamaadlejad Mavlet Batirov (2004 Ateena ja 

2008 Peking) , Zagalav Abdulbekov (1972 München),Sagid 

Murtazalijev (2000Sydney), Hadžimurad Magomedov (1996 

Atlanta) ja Murad Umahanov (2000 Sydney). Lisaks veel 

poksija Gaidarbek Gaidarbekov (2004 Ateena). Rahvuse 

erinevatel lippudel on tavaliselt kujutatud hunti ja svastikat. 

Mis rahvusest on jutt? 

 
 

45 Kuigi seda Venemaa-suunalist varahaldusfirmat (fondi) tabas Hodorkovski arreteerimise järel 

rekordiline raha juurdevool ja firma tulevik tundus olevat kindel, ei suutnud ka nemad Venemaal 

valitseva korruptsiooni ja ametnike omavoliga toime tulla. Peale seda kui fondi advokaat Sergei 

Magnitski oli paljastanud Vene maksu- ja miilitsaametnike hiiglasliku maksupettuse, esitati süüdistus 

selles kuriteos hoopis talle. 2009. aastal suri Magnitski 37-aastasena segastel asjaoludel juba Moskva 

eeluurimisvanglas. Tahame teada selle fondi nime! 
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46 
Eesti metsades on palju sarnaseid seeni. Siin on üks, 

mis sarnaneb väga männiriisikaga, kuid on palju õrnem. 

Seene viljakeha on punakaspruun ja piimmahl ei ole 

kibe. Värskelt on ta lõhnata, kuid kuivatatult omandab 

väga tugeva ja iseloomuliku lõhna. Tarvitatakse 

enamasti liha-, kala- ja köögiviljatoitude 

maitsestamiseks ja lisandiks. Mis seen? 

 

 
 

47 
Ta (1919-1991) oli tuntud Eesti maalikunstnik ja kunstipedagoog, olles 45 aastat akvarelliõppejõud. 

Ka tema abikaasa Magda oli kunstnik, samuti on seda poeg Märt ja tütar Marju. Kelle maale näete? 

 
 

48 
Uganda ja Kongo Demokraatliku Vabariigi piiril asuvat mäge loevad mõlemad riigid oma kõrgeimaks. 

Kõrgusega 5109 meetrit on ta Aafrika kõrguselt kolmas. Ehkki esimesena ronis selle mäe tippu Itaalia 

prints Luigi Amedeo di Savoia-Aosta koos oma kaaslastega 1906 aastal, on mägi nimetatud siiski ühe 

teise mehe auks. Mis nime kannab mägi? 

 
 

 
49 

Millist jalaväe lahingrivi näete pildil? 

Seisti tihedalt õlgõla kõrval ja tõsteti 

tääkidega varustatud musketid nii, et 

moodustus siilitaoline kaitsevall. Eriti 

tõhusalt kasutati seda ratsaväe rünnaku 

vastu. Ilmselt on selle kaitserivi 

visuaalne külg  andnud nime - või ka 

vastupidi - ühele kokandusalasele 

terminile.  

 
 

50 
Hea Tahte mängud algatas teatavasti USA suurärimees Ted Turner 1986. aastal pärast 1980. ja 1984. 

aasta olümpiaboikotte. Kokku korraldati neid kuus korda ja seda aastatel 1986-2001. Kuuendad 

mängud USA-s Phoenexis jäeti ära. Kui esimeste mängude toimumiskoha nimetamisega ei ole kellelgi 

raskusi, siis katsuge meelde tuletada see, üle 2 miljonilise elanikuga 1824 aastal rajatud linn, mis 

korraldas viimased mängud. 
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51 
Vana-Kreeka mütoloogias on ta üks titaanidest - valguse jumal, taevajumal Uranose ja Gaia poeg, 

Theia abikaasa ja Heliose, Selene ning Eose isa. Saksa lüürikust luuletaja Johan Hölderlini kaheosaline 

1797 ja 1799 aastal ilmunud peateos kannab samuti tema nime. Kes on ulmekirjandusega kursis, siis 

teab kindlasti ka Dan Simmonsi samanimelist romaani. Mis ühine nimi neil on? 

 

 

 

 
 

 
52 

Finlandia on viinamark, mida valmistatakse juba 1970 aastast Ilmajoki vallas ühes kindlas külas. Kui 

te olete Soomes toodetud napsu sõber, teate kindlasti ka küla, kus seda viina tehakse, sest see 

kannab ühe  sealkandis väga populaarse alkohoolse joogi nime. Mis küla? 

 

 

 
 

53 
Kaks noort Eesti disainerit - vennad Vladimir (32) ja Maksim Loginov (26) -  loovad midagi käsitööna 

ning müüvad neid üle maailma. Firma kollektsiooni sirvides leiab sealt tooteid, mis on inspireeritud 

näiteks murust, Lego klotsidest, kalamarjast, plastiliinist, juustest, pannkoogist, udusulgedest, 

sigaretisuitsust või pilvedest. Eestlaste loodut on kasutanud The Oprah Magazine, Thames & Hudson, 

Penquin ja Esquire. Mis on see salapärane aga tegelikult igapäevaselt silme ees olev toode? 

 

 

 
 

54 
Viimasel ajal on Eestit hakatud kutsuma muuhulgas ka tuulepealseks maaks, mujal maailmas on aga 

olemas „Tuulepealne väin“, mis asub juba hoopiski soojema kliimaga paigas. Millist kahte vägagi 

tuntut saart eraldab Tuulepealne väin ? (Samuti on olemas samanimelised riigid) 

 

 

 

 
 

55 
 

 

 

 

 

 

Kelle auks on Praha linna see kuju püstitatud? 
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56 
Korvpalluritel Tracy McGradyl ja Vince Carteril on palju ühist . Esiteks on 

nad sugulased, täpsemalt nõod. Mõlemad alustasid oma NBA karjääri 

Toronto Raptorsis. Lisaks eeltoodule on neil ühine ka teine eesnimi e. 

middlename, mida tahamegi teada! (Sama nime kannab eesnimena pildil 

olev Los Angeles Lakersiga kahekordseks NBA meistriks tulnud mees).  

 
 

57 
See Suurbritannia organisatsioon töötas oma väikearvuti tegelikult välja hoopis õppeotstarbeks. 

Arvuti on sisuliselt vaid ülikompaktne emaplaat ning vaid veidi suurema pinnaga kui krediitkaart. See 

avab palju võimalusi isetegemishuvilistele ja seadme välimuse lihtsaks muutmiseks, kuid veel 

olulisem põhjus on maksud. Emaplaadina saab seadet toota seal, kus odav ja tuua Euroopasse 

pooleldi valmiskomponendina. Veebruarist 2012 võis arvutit tellida igaüks, kuid ootamatult suure 

huvi tõttu see võimalus pea kohe ka kadus. Kümned tuhanded huvilised 

leidsid, et see arvuti ei kõlba vaid niisama õppimiseks - sellega on võimalik 

teha väga palju. Alates tee-ise kodustest lahendustest (muuta lihtsalt 

televiisor nutikaks) kuni tööstuselektroonika juhtimisseadmeteni välja. Neid 

miniarvuteid lego klotsidega kokku traageldades on juba isegi superarvuteid 

kokku pandud naeruväärse hinnaga. Firma, arvuti nimi? 

 
 

 

58 

See  põõsas on enamiku aastast üsna märkamatu. Alles 

septembri keskpaiku muutub ta kauniks: eredad viljad 

ripuvad raske kandamina okstel ning kiiguvad vahvalt 

tuules.  Punased, purpurjad või roosad lehed langevad 

tasapisi maha ja raagus okstele jäävad vaid viljad. Just 

nendes viljades peitubki põõsa võlu. Kui küps vili- 3-4 

pesaline kupar lõhkeb, siis seesmine külg on tal 

erksavärviline, pikkadel seemneraagudel ripuvad läikivad 

mustad seemned, osaliselt ümbritsetud granaatpunase 

seemnerüüga. Kaua aega oli see põõsas põhiline loodusliku 

kautšuki saamise allikas- nii rajati ka Eestis selleks tarbeks 

istandusi, vähemalt üks neis peaks Taheva kandis siiamaani 

kasvama. Mis põõsaga on tegu?  

 

 
 

59 
Jüri Luik, Siim Kallas ja Toomas Hendrik Ilves on ühe teatud ordu suurohvitserideks. Eestist kuulub 

sinna ordusse palju avaliku elu tegelasi, näiteks Enn Eesmaa ja Jaan Kaplinski on lihtsalt rüütlid, 

Kristiina Ojuland ja Andres Tarand aga komandörid. Kõige kõrgemal tasemel on Eestist olnud aga 

Lennart Meri. Mis orduga on tegu? 

 
 

60 
Enne praegust paavsti Franciscust, on viimasel aastatuhandel olnud ainult üks paavst, kes ei ole 

paavstiks saades võtnud endale mõne varasema paavsti nime, mistõttu  ametisse asudes ei käinud 

tema nime taha ühtegi numbrit. Ehkki teda (Albino Luciani) on nimetatud ka naeratavaks paavstiks, 

jäi ta ametiaeg ikkagi väga lühikeseks. Kes ? (Vastupaavstid jätame seekord mängust välja) 
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61 
Kasutage pilte vihjetena ja arvake ära linn, mida küsimegi. 

 
 

 
 

62 
Kellest on jutt: 

• ta on sündinud enne II maailmasõda  

• tema hüüdnimi on Mulholland Drive ja ta on Danny DeVito lapsepõlvesõber 

• kõige pikem suhe oli tal näitlejanna Anjelica Hustoniga, mis lõppes peale seda kui meediasse 

lekkis, et Rebecca Broussard ootab temalt last 

• ta on tulihingeline korvpallifänn, kes ei puudu üheltki oma lemmikmeeskonna kodumängult, 

mistõttu tuleb teistel teistel tööalaselt sellega kogu aeg arvestada 

 

 
 

63 
See on kristlik kombetalitus ehk püha toiming, milles Jumal annab oma Sõna ja sellega ühendatud 

kiriklike atribuutidega meile armu, mille Kristus on ära teeninud. Roomakatoliku ja õigeusu kirik 

tunnustavad seitset : ristimine, konfirmatsioon, armulaud, piht, viimne võidmine, preestriks 

pühitsemine ja abielu.  Protestantlikus kirikus aga on neid ainult kaks kuni kolm. Kuidas seda 

kombetalitust nimetatakse? 

 
 

64 
Üks superstaaride ja erakordsete autode poolest tuntud elustiiliralli teeb selle aasta mais tuuri 

Euroopas, läbides ka Eestit. Igas rahvusvahelises boksipeatuses ehk peatuspaigaks olevas linnas 

korraldatakse kontserte, VIP-pidusid ja avalikke autonäituseid, mis on mõeldud köitma tuhandeid 

huvilisi. Olles algselt lihtsalt kurikuulus autoralli, on sellest saanud edukas ülemaailmne elustiili- ja 

meelelahutusgrupp. 2007. aastal hindas ajakiri Forbes küsitava brändi väärtuseks üle 200 miljoni 

dollari. Sellel eksklusiivsel road-trip`il on ka oma nimi, mida tahamegi teada. (Püüdke vastata 

võimalikult täpselt) 

 
 

65 
Vahelduseks üks küsimus  „Mis? Kus? Millal?“ stiilis.  

Teame, et helihark ehk kammertoon on asendamatu abiline 

muusikutel pillide häälestamisel või koorile hääle andmisel, aga 

tuleb välja, et teda kasutatakse igapäevaselt ka politseis. Milleks 

kasutavad politseinikud heliharki ?  
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66 
Londoni kesklinna mainekal Dover Streetil on end sisse seadnud 

eestlanna, kelle nimi laiemale avalikkusele esmapilgul ehk kohe 

midagi ei ütle. Blond tüdruk tuntud spordimanageri tütar kolis 

Londonisse õppima ja töötama umbes kaheksa aastat tagasi. 

Praeguseks on ta oma äri juba ülesehitanud ja tal läheb aina 

paremini. Hiljuti murdis ta ka moepiibel ELLE veergudele ja ka lausa 

nii kaugele, et jõulukuu FHM veergudel poseerib viimase Bondi filmi 

tüdruk just tema seksikas pesus. Kes on pildil?  
 

 

 

 
 

67 
1937. aasta 1. juuli hommikul nähti Eestis idakaarest lähenemas boliidi, mis lõhkes umbes 28 km 

kõrgusel, Viru-Roelast ida pool ning seejuures oli näha, kuidas selle tükid, suitsujuga taga, maha 

kukkusid. Vaatamata hoolikale otsimisele ja kohalike elanike seas korraldatud küsitlustele, ei 

õnnestunud esialgu meteoriiditükke ega nende poolt jäetud kraatreid leida. Kraatri avastas kohalik 

kodu-uurija alles 1984.a., kes leidis 8.5 m ja 1.9 m sügavuse, 20 -- 25 cm ringvalliga ümbritsetud lohu. 

Kraater on ainulaadne sellepärast, et ta on teadaolevalt üks vähestest meie inimpõlve jooksul 

moodustunud meteoriidikraatritest Maal. Aleviku järgi, mille lähedal kraater asub, teda me ka 

teame. Huvitav on see, et seal läheduses asub ka üks kolmest Eestis säilinud Struve geodeetilise 

kaare mõõdupunktist. Nimetage alevik või kraater! 

 

 

 
 

68 
Naiste kergejõustiku Eesti rekordeid vaadates jääb silma, et üks 20.07.1972 aastal Moskvas 

püstitatud rekord on juba üle 40 aasta vana. Kes ja mis alal on püstitanud selle rekordi? 

 

 
 

69 
Ajavahemikul 1840-1860 elas rühm prantsuse 

kunstnikke Pariisist väljas ühes külas ja käis 

Fontainebleau metsas maalimas. Tuntuimateks võiks 

neist lugeda Rosseau, Daubigny, Corot ja Millet. 

Maalides olid tüüpilisteks teemadeks süngetes 

rohelistes ja punakaspruunides toonides maalitud 

metsasalud, nõmmed ja ojad. Küla järgi kus kunstnikud 

elasid sai see koolkond endale nime. Mis 

maalikoolkonnaga on tegu?  

 

 

 
 

 
 

70 
2006. aastal Minnesota 5. valimisringkonnast Ameerika Ühendriikide Kongressi valituks osutunud 

Keith Maurice Ellison tekitas USA-s laialdast tähelepanu ja teiste kongresmenide kriitikat ning 

vastumeelt. Miks ? 
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71 Selles kõrbes küündib mõnede liivadüünide kõrgus kohati kuni 150 meetrini. Tugevad liivatormid on 
väga sagedased. Kuigi kõrbe põhiosa jääb 40 põhjalaiusest lõuna poole, langeb talvel temparatuur 
aeg-ajalt alla 20 miinuskraadi, suvised päevatemperatuurid seevastu tõusevad 50 plusskraadini. 
Sademed jäävad aastas alla 50 mm, millega küsitav paikkond on Aasia kõige kuivem piirkond. Kõrbe 
elusloodus on väga vaene - seal võib kohata antiloope, jäneseid, kõrberotte, mõningaid hiirlasi ja 
hüpiklasi. Inimasustus on hõre, kuid oaasides siiski olemas. Isegi uiguuride ajalooliselt tähtis keskus 
Kaxgar  asub selle kõrbe lääneosa oaasis Kaxgari jõe kallastel. Mis kõrbest on jutt? 
 

 
 

72 Kõik need 3 maailmakuulsat fotot on teinud üks juudi päritolu Riias sündinud fotograaf. Lisame 
juurde pildi, millelt on näha tema auks 2. mail 2011 Riiga püstitatud mälestusmärk. Kes? 

 
 

 
 

73 Omapärasemaid nähtusi vene õigeusus on olnud läbi sajandite üks kultus, kus peetakse pühaks 
lollikest või värdjat, kes on samas sisuliselt ka rändjutlustaja või munk ning kelle vaimupuuet 
peetakse jumalikuks tunnuseks. Selline olevat olnud ka Vassili Blazennõi. Nad olid pühad ja 
puutumatud ning võisid jutlustada mida iganes, kartmata tagajärgi. Seepärast oli ka neid, kes lihtsalt 
püüdsid teeselda ja käituda kui vaimust vaesed. Kuidas neid pühasid ullikesi kutsuti ? 

 

 
 

74 Gilgameši eeposes on järgmised read : „Kes on säravaim meeste seast? Kes on suursuguseim meeste 

hulgast?  Gilgameš on säravaim meeste seast.  ………… on suursuguseim meeste hulgast.“ Kes oli 
eepose järgi suursugusem isegi Gilgamešist ehk mis tuleb kirjutada punktiirile? (Arvatakse, et ta võis 
olla Gilgameši sõber, teener või isegi ori, kes olevat  taevajumal Ani poolt maale nuhtluseks 
saadetud, aga hiljem hoopiski tsiviliseeritud - õlle ja lõbunaise Šamhati abiga.) 
 
 

 
 

75 Kes laulab ? Ta kannab hüüdnime The Electric Lounge Lizard ja sai esmalt 
tuntuks 1970-ndate alguses ansambli Roxy Music solisti ja peamise 
laulukirjutajana. (Sama perekonnanime kannab ka üks Vancouveris 
olümpiavõitjaks tulnud laskesuusataja) 
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76 Douglas Noel Adams oli inglise ulmekirjanik, kes kirjutas nüüdseks juba kultusteose "Pöidlaküüdi 

reisijuht Galaktikas", kus saadi vastus ka „Suurele Küsimusele Elust, Universumist ja Kõigest?" 

("Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything").  "……………………………………" 

ütles Sügav Mõte piiritu majesteetlikkuse ja rahuga. Mis tuleb kirjutada punktiirile ? 

 

 
 

77 Angkor Wat on hinduistlik tempel hiiglaslikus templite kompleksis muistses Angkori linnas 

Kambodžas, olles riigi tähtsaim turismiobjekt. Kes oli see Kambodža valitseja, kes laskis ehitada 

Angkor Wati ? Ta valitses aastatel 1113-1150 

 

 
 

78 Seda tantsustiili iseloomustavad modellilikud poosid ja konkreetsed nurgelised ning jäigad käte ja 

jalgade liigutused ning paigutused. Tantsustiil on inspiratsiooni saanud, nagu ka tema nimigi ütleb, 

moeajakirjadest . Ta muutus  populaarseks underground gei kogukonnas ja jõudis laiema 

avalikkuseni 1980ndate lõpus. Saamaks stiilist paremat aimu, võib vaadata nt. Archie Burnetti, Benny 

Ninja’t või Aus Ninja’t. Madonna on sellest stiilist nii laulnud kui ka laulu videos seda tantsinud. 

Nimetage see tantsustiil, moeajakiri või Madonna laul! 

 

 

 

 
 

79 Rahvalaulik Anne Vabarna poolt lauldud seto eepose „Peko” jutustava 

ülesehituse pani eelnevalt kokku üks Räpina vallas sündinud 

rahvaluulekoguja. Lisaks setodele uuris ta ka Koiva ja Lutsi maarahvast, 

liivi keelt, Räpina kandi rahvaluulet ning eestlaste asunduste rahvaluulet. 

Ta kogus murdematerjali ja etnograafilist ainest Lätimaal, Pihkva oblastis, 

Velikije Lukis ja nende naaberaladel. Samuti avaldas ta arvukalt artikleid, 

luuletusi ja näidendeid. Töötas hiljem Tartu Ülikooli Eesti Keele Arhiivis ja  
Teaduslikus Raamatukogu. Kes oli see setomaal siini väga tuntud mees?  

 

 

 
 

 

 
 

80 Sama iseloomulik kui peatutt on ka selle linnuhääl. Kaugele kostev up-up-up on 

samuti andnud põhjust seda linnu nimetuses väljendada: rahvakeeles tututaja, 

uputaja, inglise keeles hoopoe, ladina keeles Upupa. Tuntud ornitoloog Erik 

Kumari on selle linnu häälitsuse kohta öelnud, et see sarnaneb äravahetamiseni 

väikese koera haukumisega. 
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Vastused 

1 teeta ja eeta OK 41 tehniline viga OK 

2 Pierre Charles Silvestre de Villeneuve OK 42 Fiat Tipo OK 

3 Fårö    OK 43 lõngused / Juhan Smuul „Tallinlaste imelikud 

juhtumised Tallinna juubeli-laulupeol“ 1963 

OK 

4 Viktor Tihhonov (Tikhonov) RK 44 avaarid / ka avaarlased Dagestanis ja naaberaladel  OK 

5 „Adolf Rühka lühike elu“ OK 45 Hermitage Capital OK 

6 meriroos ahven / Amphiprion ocellaris OK 46 kamperriisikas OK 

7 Francesc Fàbregas i Soler RK 47 Märt (Mart) Bormeister OK 

8 Helijäljendus e. loodushäälte sõnadesse panemine 

(piiks, auh, miäu,kop-kop) 

OK 48 Stanley Briti maadeuurija ja ajakirjaniku Henry Morton 

Stanley järgi (5019m) 

OK 

9 Boris Krjuk OK 49 karree OK 

10 Ilja Repin ja Modest Mussorgski OK 50 Brisbane OK 

11 Jack Reacher OK 51 Hyperion OK 

12 Gnaeus Marcius Coriolanus / Corioli linn OK 52 Koskenkorva OK 

13 Meadi järv (Elwood Mead`i järgi) Lake Mead OK 53 kirjafont, firma nimi HandMadeFont MK 

14 Moll- ehk moldpill OK 54 Kuuba jaHaiiti OK 

15 purjetamine OK 55 Franz Kafka OK 

16 suur säga OK 56 Lamar ( Lamar Odom pildil) RK 

17 Paul Delvaux OK 57 Raspberry Pi MK 

18 Pearl Sydenstricker Buck  / Pearl S. Buck OK 58 kikkapuu MK 

19 vesimutt (Neomys fodiens) OK 59 Auleegioni ordu (Ordre national de la Légion 

d'honneur) Lennart Meri-suurristi kavaler 

OK 

20 Spotify OK 60 Johannes Paulus I pontifikaat 26.08-28-09.1978.a. OK 

21 Püha Oda ehk Longinuse oda ,millega leegionär 

torkas Jeesust 

TP 61 Genova (Genua) / Genua puri, Genova UC Sampdoria 

jalgpalliklubi, Kolumbuse monument  

OK 

22 Diadora OK 62 Jack Nicholson / John Joseph Nicholson OK 

23 Luitemaa looduskaitseala MK 63 sakrament OK 

24 Stieg Blomqvist 1984 OK 64 Gumball 3000 OK 

25 vuntsid MK 65 Kiirusemõõteseadme töökindluse testimisel  OK 

26 Storm Thorgerson OK 66 Kriss Soonik / Riho Sooniku tütar OK 

27 Oskar Luts JL 67 Simuna kraater OK 

28 tara-seatapp (Calystegia sepium) OK 68 Raissa Ruus / 800m / 2.02,1 OK 

29 Neiokõsõ OK 69 Barbizoni koolkond OK 

30 1936 OK 70 esimene  kongresmen, kes andis vande koraanil OK 

31 krüptoon  OK 71 Taklimakan / Taklamakan / Teklimakan JL 

32 Gzhel TP 72 Philipp Halsmann OK 

33 Onoe OK 73 jurodivõid / Юро́дство OK 

34 hangelind TP 74 Enkidu OK 

35 Udo Lindenberg / Sonderzug nach Pankow JL 75 Brian Ferry OK 

36 11 OK 76 nelikümmend kaks / 42 MK 

37 Jean Effel, (François Lejeune) OK 77 Suryavarman II OK 

38 Jane Birkin MK 78 Vogue / vogueing OK 

39 Aruba, Sint Maartens, Curaçao TP 79 Paulopriit Voolaine OK 

40 Erkki-Sven Tüür „Wallenberg“ OK 80 toonetutt e. vaenukägu  MK 

 


