
KULTUUR

1. Millist kunstis korduvalt kujutatud sündmust on maalinud Salvador Dali?

2. Ühe vene kaupmehe poolt rajatud kunstimuuseum võõrustas 2012. aastal male MM 
tiitlimatši Viswanathan Anandi ja Boriss Gelfandi vahel. Millisest kunstimuuseumist on jutt?

3. Millise religiooni tuntuimat palverännakut nimega Kumbh Mela tähistati see aasta ligi 80 
miljoni inimese poolt rituaalse suplemisega?

4. Millise USA linna sümboliks on 1962. aasta Maailmanäituseks valminud vaatetorn 
nimega Space Needle? Aastani 2001 kaunistas see ehitis linna profiklubi embleemi.

5. Näete pildil Pieter Bruegel vanema maali “Hollandi ...”, mis kujutab oma absurdsuses 
ning grotesksuses erinevaid Hollandi ..., mille eesmärgiks oli inimrumaluse kujutamine. 
Tegemist on ka Eestis tuttavate asjadega, millest varaseim pärineb 1587. aastast, kuid 



kokku on neid üle 82 000. Üks tuntumaid selle ala uurijaid Eestis on olnud Matthias 
Johann Eisen. Millest on jutt?

6. Nii nimetatakse islamis väärikad eelkäijad, kes elasid tavaliselt kolm põlve enne 

moslemeid. Tänapäeval tähendab see aga pimesi Koraani järgivat, radikaalset ja 

puritaanlikku islami voolu, mille alla on tihti lisatud nii al-Qaeda kui ka teisi Egiptuse 

Muslimi Vennaskonnast välja kasvanud džihadiste. Saksa siseluure järgi on tegemist kõige 

kiiremini kasvava islami vooluga. Mis on selle sunniidi ülikonservatiivse moslemiliikumise 

nimi?

7. 26. oktoobril 1946 leidis aset kahe Austrias sündinud filosoofi kohtumine Cambridgeʼis. 
Esimene mees esines teemal “Kas on olemas filosoofilised probleemid?”, esitades 
väljakutse teise mehe seisukohale, et filosoofilised probleemid on pseudoprobleemid, mis 
tulenevad keele vääritimõistmisest. Ettekanne kujunes tuliseks, sest teine mees kasutas 
oma väidetele kaalu andmiseks ahjuroopi ning lõppes tema välja tormamisega ruumist.  
See umbes kümneminutiline argument sai 2001. aastal BBC ajakirjanike poolt 
bestselleriks kirjutatud. Kes olid need kaks suure debati maha pidanud filosoofi?

8. Pildil oleva Tartu ühe tuntuima skulptuurigrupi autoriks on eesti skulptor (1957), kes on 
alates 2003. aastast skultpuuri dotsent Tallinna Ülikoolis. Tema teised tähtsamad tööd on 
seoses Tartuga on olnud Tartu Kivisilla pronksmakett, tuleinstallatsioon Emajõe ääres 
Gaudeamuse laulupeo avatseremoonial (2006) ning Tartu Ülikooli rajaja Johan Skytte 
monument Toomemäel. Kes?



MEELELAHUTUS

1. Millise helilooja loominguparemikku võib nimetada ballette “Tulilind”, “Petruška” ja 
“Kevadriitus”?

2. Selle orkestripilli tuntud virtuoosideks on teiste hulgas olnud Louis Armstrong, Miles 
Davis ja Dizzy Gillespie. Mis pill?

3. Tema esitatud viimase Bondi filmi tunnuslugu “Skyfall” võitis esimese Bondi filmide 
loona 2013. aastal Oscari. Kes on antud loo esitaja?

4. Kuulete muusikateost, millest ei ole jäänud puutumata ka uuem eesti popmuusika. Kes 
on teose autoriks?

5. Ta oli prantsuse filmimuusik (1924-2009), kes sai tuntuks oma koostöö pärast režissöör 
David Leaniga. Ta komponeeris filmimuusika Leani filmidele “Araabia Lawrence”, “Doktor 
Živago”  ja “Teekond Indiasse”, mis võitsid Oscari. Ka tema poeg on tuntud muusik. Kes?

6. Tegemist on Eestiski populaarsust võitnud briti ajaloolise draamaseriaaliga, mille loojaks 
on “Oru valitsejast” tuntud Julian Fellowes. Seriaal jälgib Yorkshireʼi aristokraatliku Crawley 
perekonna elu 20. sajandi esimestel kümnenditel ning kujutab ajaloolisi sündmusi, mis 
mõjutavad briti aristokraatiat. Mis on selle seriaali nimi, mis kanti 2011. aastal Guinnessi 
rekordite raamatusse kui kriitikute poolt hinnatuim telesaade?

7. See Dublinist pärit, kuid Londonis tegutsev rokkbänd on noorematele muusikasõpradele 
tuntud loo “Hall of Fame” pärast, kus teeb kaasa Black Eyed Peasʼi liige will.i.am. 
Vanemad muusikasõbrad teavad kindlasti, et bänd asutati juba 2002 ning neil on seni 
ilmunud kolm albumit. Nende lugusid võib kuulda ka tuntud teleseriaalidest nagu 
“Koeralausuja”, “Vampiiripäevikud”, “90210”. Mis ansambel?

8. Alo-TV näol on tegemist ainsa Tartu telekanaliga, mis on ühtlasi ainuke muusikakanal 
Eestis, mis näitab ainult Eesti loomingut. Kanali juhiks ja asutajaks on ettevõtja, kes on 
olnud tegev ansamblis “Suveniir” ning tegutsenud videolaenutuse äris firmaga Audio-
Video. Alo-TV programmiselgrooks on tema enda vändatud videod 1990. aastate 
diskoklassikast. Kes on see tartlaste kultuurielu rikastanud mees?



AJALUGU

1. Millise Euroopa riigi parlamendiks on Cortes?

2. Millises riigis toimus veebruarist aprillini 2005 seedrirevolutsioon? See sai alguse riigi 
endise peaministri mõrvamisest ning lõppes naaberriigi valitsusvägede väljumisega riigist.

3. Küsitav Euroopa pealinn on üks väheseid linnu, mis on olnud kolme iseseisva riigi 
pealinn. Lisaks käesolevale riigile oli see 972-992 Bulgaaria ja 1345-1371 Serbia pealinn. 
Mis linn?

4. 1471. aastal avastasid Portugali meresõitjad João de Santarém ja Pedro Escobar oma 
merereisil São Tome ja Principe saared, kuid samuti olid nad esimesed, kes purjetasid üle 
selle geograafilise suuruse. Millisest geograafilisest suurusest on jutt?

5. 1526. aastal toimunud lahing Mogulite impeeriumi rajaja Baburi ning Ibrahim Lodi vahel, 
1556. aasta lahing Mogulite valitseja Akbari ning Põhja-India valitseja Hemu vahel ning 
1761. aastal aset leidnud lahing Ahmad-šahh Durrani ja Maratha impeeriumi vahel kannab 
ühte ja sama nime. Mis lahing?

6. Järgnevad sündmused toimusid ühel ja samal aastal ning on nimetatud kollektiivselt 
Saksamaa Sügiseks. RAF lasi maha Dresdner panga juhi Jürge Ponto. RAF võttis 
pantvangi ning hukkas Saksamaa omanike liidu juhi Hanns-Martin Schleyeri. Palestiina 
Rahvavabastusrinne koos RAFiga kaaperdas Lufthansa lennuki, mis lendas Frankfurdist 
Palma de Mallorcale. Lennuk vabasti Saksa erivägede operatsiooni tulemusena 
Mogadishus. Mis aasta?

7. Ta oli Korea Joseoni dünastia neljas kuningas (1418-1450). Ta reformis riiki ning viis ellu 
Konfutsiuse põhimõtted. Ta lõi ka tänini kehtiva korea tähestiku Hanguli ning kasutas 
tehnoloogilist üleolekut laiendamaks riigi piire. Ta on üks kahest Korea valitsejast, kes on 
kandnud lisanime “Suur”. Kes?

8. See iirlane (1678-1751) oli üks tuntumaid Venemaa sõjaväelasi 18. sajandil. Ta osales 
31 sõjaväekampaanias, 18 lahingus ja 18 piiramises. Aastatel 1727-1751 oli ta Riia 
kumbermangu kindralkuberner. Kes on see feldmarssali aukraadini tõusnud mees?



ELUSTIIL

1. Millise vitamiini puudus on luu ainevahetushaiguse rahhiidi üheks põhjustajaks?

2. Millise käsitööliigi tuntumaid pisteid on kaherealine ristpiste?

3. Millise tuntud, ka Eestiski tegutsenud ettevõtte logo te näete pildil?

4. Teie ees pildil on näha traditsiooniline juudi peakate, mis varjab vaid pealage. Seda 
kantakse kindlate traditsioonide puhul, mis nõuab peakatte olemasolu. Mis müts?

5. Millist toiduainet kasutavad lõbu pärast üksteise pihta loopimiseks Buñoli linna 

elanikud? Toidu loopimisega seotud festival toimub augustikuu viimasel kolmapäeval ning 
hüüdnime “Maailma suurim toidusõda” kandev festival meelitab ligi umbes 40 000 inimest.



6. Selle 1706 asutatud teefirma näol on tegemist maailma vanimat logo kasutava firmaga, 

mille kaubamärk on püsinud aastast 1787 muutumatuna. Firma asutas Thomas ..., kes 

avas 1706. aastal Suurbritannia esimese teetoa, mis tegutseb tänaseni. Firma müüb 

põhiliselt maitsestatud teid nagu Lapsang Souchong, Lady Grey ja Darjeeling. Ühtlasi oli 

tegemist esimese firmaga, mis segas kokku Earl Grey tee. Mis ettevõtte?

7. See on Korea riisiviin, mis meenutab maitselt viina, kuid on magusam. Kuigi põhiliselt 

kasutatakse toorainena riisi, võib ka muid aineid kasutada (kartul, nisu, oder). Tavaline 

alkoholisisaldus on 20%. Tõlkes tähendab "põletatud likööri". Aastatel 1965-99 keelas 

Lõuna-Korea valitsus riisipuudusel selle valmistamise riisist. Selle joogi bränd nimega 

Jinro on maailma kõige enam tarbitavam alkohoolne jook. Mis jook?

8. See kireva elukäiguga mees (1941) on lõpetanud Tartu Ülikooli bioloogi-geneetikuna, 
töötanud Jõgeva sordiaretusinstituudis nooremteadurina ning ajakirjanikuna. Ta on teinud 
dokumentaalfilme Eesti loodusest, kuid avalikkusele on ta tuntud eelkõige ühe talu 
peremehena, kus ta korraldab arvukalt vabaõhukontserte. Kes?



MEEDIA

1. Millist filmiauhinda näete pildil?

2. Kelle teoste põhjal on vändatud “Sõrmuste isanda” triloogia ning samuti triloogiaks 
laienev “Kääbik”?

3. Kes on see saksa kirjanik, Nobeli kirjanduspreemia laureaat, kes 2012. aastal üllitas 
palju vastukaja põhjustanud luuletuse “Millest tuleb rääkida”, milles ta süüdistab Iisraeli 
kavatsuses Iraani rünnata?

4. See 2012. aastal linastunud ning Oscariga pärjatud Pixari animafilm on selle stuudio 
esimene, kus peategelaseks on naine. Mis film?

5. Seda 1962. aastal debüteerinud koomiksitegelast on alates 2002. aastast kehastanud 
Tobey Maguire ja Andrew Garfield. Lisaks on valminud hulgaliselt multikaid, romaane, 
lasteraamatuid ning U2 liikmete Bono ja The Edgeʼi poolt kirjutatud muusikal. Kes on see 
superkangelane?



6. See üle 50 miljoni emakeelse kõnelejaga indoiraani keel oli ühtlasi India riigiisa 
Mahatma Gandhi ja Pakistani riigiisa Muhammad Ali Jinnah emakeeleks. Tegemist on 
samanimelise India osariigi ametliku keelena. Mis keelest on jutt?

7. Ta on Francis Ford Coppola õde ning näitleja Jason Schwartzmani ema. Ühtlasi on 
tegemist ainsa näitlejaga, kes on mänginud kõikides “Ristiisa” filmides (Vito Corleone tütar 
Connie) ning “Rocky” filmides (Rocky abikaasa Adrian). Kes?

8. See kirjanik lõpetas Tartu Ülikooli 1999. aastal (erialaks eesti keel võõrkeelea). Temalt 
on ilmunud luulekogu “Tähelepanekuid noorusaastatest” ning lastekrimkad “Varastatud 
oranž jalgratas”, “Peidetud hõbedane aardelaegas”, “Vana roosa maja” ja “Salapärane 
lillenäppaja”. Ta on Petrone Prindi Minu-sarjas avaldanud raamatu “Minu Supilinn”. Kes?



TEADUS

1. Pildil olev suur lennuvõimetu lind suri välja juba 15. sajandiks. Mis linnuga on tegemist?

2. Mis on keedusoola keemiline valem?

3. Millise temperatuuriskaala alguspunktiks on absoluutne null ehk –273,15 °C?

4. Ta on Etioopia mägismaal elav ahv, kelle nimi tuleb kreeka keelest ja tähendab 

koletisahvi. Nad elavad maapinnal ja söövad vaid taimset toitu (90% toidulauast 

moodustavad kõrrelised), olles ainukesed mäletsejad-primaadid. Milline ahviliik?



5. Tegemist on roosõieliste sugukonda kuuluva põõsaperekonnaga, kuhu kuulub kolm liiki 
põõsaid, mis looduslikult on levinud peamiselt Ida-Aasias. Nad on heitlehised astlaliste 
võrsetega põõsad, mille viljaks suured ja hapukad õuviljad. Mis taimeperekond?

6. Nii nimetatakse geomeetrias kuubi neljamõõtmelist ekvivalenti. Seda kutsutakse ka 
kuubiliseks prismaks või neljadimensiooniliseks hüperkuubiks, kuid kuidas on selle objekti 
levinuim nimi, mis on pärit kreeka keelest ja tähendab “nelja kiirt”?

7. Fraschi protsess on üks enam levinumaid viise selle keemilise elemendi tootmiseks. 
Protsessi käigus kuumutatakse elementi maa all ülekuumendatud veeauruga 160°C ning 
rõhuga 16 atmosfääri. Hiljem juhitakse sulanud element maapinnale suruõhuga 25 
atmosfääri. Mis element?

8. Ta on endine põllumajandusminister (1992-94) ja Riigikogu liige (1994-95), kes aastast 
1994 on Eesti Maaülikooli dotsent. Tema uurimisobjektideks on igasugune ühistegevus: 
ühistud, nende loomine ja juhtimine, ühistegevus Euroopa Liidus, jne. Ta on kirjutanud 
mitmeid raamatuid ühistegevusest (“Maamajanduslik ühistegevus”, “Ühistegevus 
globaliseeruvas ühiskonnas”). Kes on see ühistegevuse propageerija?



SPORT & MÄNGUD

1. Kui pikk on rünnakuaeg korvpallis?

2. Millisel spordialal oli 2012. aasta olümpiamängudel kavas mitmevõistlus nimega 
omnium?

3. Milline linn on ainsa iseseisva riigi pealinnana võõrustanud taliolümpiamänge?

4. Pildil on tolleaegsed abikaasad, olümpiavõitjad. Kes?

5. Sellest 2000. aastal esmavalgust näinud arvutimängust on seni ilmunud neli järge. 
Taanlaste IO Interactive stuudio loodud mängus seikleb palgamõrvar Agent 47 täites suure 
raha eest ülesandeid, kus ta peab jääma märkamatuks. Aja jooksul on täiustunud ka 
tapmisvõimalused, mille hulka kuulub kasvõi gaasiahi. Milline arvutimäng/seeria?

6. Tegemist on USA presidendi füüsilise vormi hoidmiseks loodud võistkonnala. 2,4 kg 

topispalli visatakse üle võrgu, kus see tuleb kinni püüda ja tagasi visata, punktisüsteem on 

sarnane nagu tennises. Mis on selle USA presidendi järgi nimetatud sportmängu nimi?



7. Vaid kaks meest on legaalselt suutnud kolmikut hüpata üle 18 meetri. Mõlemad hüpped 
hüpati ühe aasta sees erinevatel tiitlivõistlustel. Kes on need kaks kolmikhüppajat? 

8. Mis nime kandis 2007-08 Tartus tegutsenud Eesti esimene professionaalne 
jäähokiklubi? Klubi mängis Läti liigas ning enamus oma kodumänge pidas Tartu 
Lõunakeskuses.



MAAILM

1. Kui Päike välja arvata, siis milline on Maalt vaadates kõige heledam täht taevas? 

2. Millise kahe riigi territooriumil asub UNESCO maailmapärandisse kuuluv Victoria juga?

3. Millise jõe ääres asuvad sellised linnad nagu Pardubice, Dresden, Magdeburg ja 
Hamburg?

4. Pildil olev Nissan Leaf, valiti 2011. aastal Euroopa Aasta Autoks. Tegemist on esimese 
***autoga, mis valiti aasta autoks. Mille näol oli tegemist esimese autoga?

5. See saarestik koosneb peaasjalikult neljast suurest saarest: Komsomoli saar, Pioneeri 
saar, Oktoobrirevolutisooni saar ja Bolševike saar. Mis on selle “punase” saarestiku nimi?

6. See on Colombia suuruselt kolmas linn (2,26 milj.), mis asutati 1536 Sebastian de 

Belalcazari poolt. Linna nimi pärineb kohalikelt indiaanlastelt. Tegemist on Colombia 

spordipealinnaga, mis on võõrustanud muuhulgas Pan-Ameerika mänge, ujumise ja 

korvpalli MM-i ning aastal 2013 võõrustab Maailma mänge. Mis linn?

7. Pildil näete USAga assotsiatsioonis oleva saareriigi lippu. Saareriik koosneb 15 saarest, 
millest vaid 3 on asustatud. 90% elavad Saipani saarel, kus asub ka pealinn - Capitol Hill. 



Aegade jooksul on saarestik kuulunud Hispaaniale, Saksamaale (1899-1919) ja Jaapanile 
(1919-1945). Mis saarestikust on jutt?

8. Tegemist on Tartu edelapoolseima linnaosaga, mille pindalaks on 122 ha ning kus elab 
üle 1700 inimese. Linnaosa piirideks on linna piir - Ringtee - Tartu-Valga raudtee. 
Linnaosas asuvad Tartu Teaduspark ja TÜ Füüsika Instituut. Hoolimata oma nimest on 
linnaosa nime saanud siiski selles piirkonnas asunud küla järgi. Mis linnaosa?


