1.   Ta   oli   kreeka   mütoloogias   titaanide   Koiose   ja   Phoibe   tütar,   Zeusi   armastatu.   Armukade   Hera  
saatis   koletis   Phytoni   teda   kõikjale   jälitama.   Lõpuks   leidis   naine   varjupaiga   Deelose   saarel   ja    
sünnitas  seal  palmi  all  kaksikud   - Apolloni  ja  Artemise.  Sõjakad   lapsed kaitsesid hiljem oma ema
kõigi  ründajate  eest.  Kes?  Sama  perekonnanime  kannab  tuntud  näitleja  ja  laulja.
2.  Selle  riigi  eurosentidel  on  kujutatud  Kolmpea  mäge(50  s),  klassikalise  ratsutamiskunsti  kõrgema  
kooli  hobuseid,  mis  sündides  mustad,  hiljem  muutuvad  valgeks  või  halliks(20  s),“Vürstikivi“(2  s)  ja  
toonekurge(1 s). Mis riik?
3.   Seda   teost   võib   pidada   kirjaniku   loomingus   üheks   teravaimaks   ja   poliitilisemaks,   mis   pakub  
endast   eredat   vaadet   1930.   aastate   elule   Eestis.   Kevadõites   Tartu   taustal   ja   isikupäraste   tegelaste  
reas  mängivad  olulist  rolli  ka  siinsed  sakslased  (perekond  Vestberg,  endine  mõisnik  Lücke).  Teose  
esmatrükk  ilmus  1934.    Järgmisel  aastal  tõi  Andres  Särev  selle  ka  Tallinnas  teatrilavale  põhjustades  
Saksa saatkonna pahameele. Nimetage autor ja teos. Tartus on olnud teosega samanimeline kohvik.

4.  Küsitav  linn  asub  Vänerni  järve  põhjakaldal  ja  on  Värmlandi  lääni  keskus.  Ülikoolilinn.  Linnas  
asuvad  kompanii  TeliaSonera  keskus  ja  firma  Löfbergs  Lila  kohvitehas.  Linnas  on  sündinud  Zarah
Leander,   siit   on   pärit   bänd   Molotov   Jive.   Linnas   tegutseb   jäähokiklubi   Färjestad   BK.   Tema  
sõpruslinnaks  Eestis  on  Jõgeva  ja  Soomes  Nokia.  Mis  linn?
5. Kes on piltidel olev kaunis sportlane?

6.  Küsitav  matemaatik  elas  aastatel  1802-1829.  Ta  oli  väga  andekas  ja  suutis  vaatamata  lühikeseks  
jäänud  eluteele  jõuda  silmapaistvatele  saavutustele.  Tema  tuntuim  saavutus  on  tõestus,  et  viienda  ja  
kõrgema  astme  algebralised  võrrandid  ei  ole  radikaalides  lahenduvad.  Ta  on  ka  üks  elliptiliste  
funktsioonide teooria rajajaid. Tema auks on nimetatud saar Kuningas Karli maa saarestikus. Kes?
7.  1951.  aastal  suurte  muutmiste  käigus  ühendati  vilditööstuse  artell...,  jalanõude  artell  „Mars“  ja  
peennahatööstuse  artell  „Ühend“  ühtseks  ettevõtteks,  mis  tegutseb  oma  nime  all  tänaseni.  Mis  nime  
all  me  seda  ettevõtet  tunneme?  
8.  Kohalikud  Namiibia  bušmanid  kutsuvad  seda  piirkonda  „maaks,  mille  Jumal  lõi  vihaga“.  See  
põuane  ning  kõle  osa  Atlandi  ookeani  rannikust  sai oma nime merelt kaldale uhutud vaalaluude ja
laevavrakkide  järgi.  Tänu  kõrbeliivade  muutuvatele  värvidele  ja  laulvatele  liivadele  on  siinne  
maastik  tontlikult  ilus.  Suur  osa  alast  on  tänapäeval  samanimelise  rahvuspargi  territoorium.  Mis  
nime see piirkond Aafrikas kannab?
9.  Sakslased  harrastasid  seda  spordiala  juba  keskajal,  maooridel  kandis  sarnane  mäng  nime  teko,  
korealastel  tuho.  Laiema  populaarsuseni  jõudis  ala  siiski  19.sajandi  lõpul  Inglismaal.  1938  hakati  
korraldama  rahvusvahelisi  võistlusi  lord  Lonsdale`i auhinnale. Suurbritannias arvatakse olevat
praegu  kuus  miljonit  ala  harrastajat.  Tegutsevad  rahvusvahelised  spordiliidud,  neist  mõjukaim  on  
BDO, mis esindatud 65 riigis. Kuulsaim sportlane sel alal on 15-kordne maailmameister inglane
Phil Taylor. Mis ala?
10.  Näete  maali  „Linnutee  sünd“  koos  kunstniku  autoportreega.  Kes  on  kunstnik?

11.   Sündinud   1860   Rjazani   kubermangus.   Kuulus   aastast   1883   Venemaa   välisministeeriumi  
teenistusse,   töötades   Londonis   ja   Vatikanis.   Oli   Venemaa   välisminister   1910-1916.   Ta   võttis  
Saksamaa   suursaadikult   Venemaal   vastu   1.augustil   1914   sõja   kuulutamise   teate   tsaaririigile.
Ajaloolaste  hinnangul   oli  tema  diplomaatiline  järelandmatus   ja  väidetavalt   isegi   kooskõlastamatus  
tsaariga  sõja  puhkemise  suhtes  traagiliste  tagajärgedega  riigile.  Rahulolematuse  tõttu  tema  isiku    ja  
välispoliitilise   tegevuse   suhtes   vabastatigi   ta   1916   välisministri   ametikohalt.   Peale   oktoobripööret  
aktiivne  valgekaartlane  Koltšaki  ja  Denikini  juures.  Suri  1927  Nizzas.  Kes?
12.  Plejaadid  olid  vanakreeka  mütoloogias  Atlase  ja  merenümf  Pleione  seitse  tütart.  Orion  jälitas  
neid lakkamatult, kuni  Zeus  halastas  nümfidele  ja  tõstis  nad  taevavõlvile  tähtedeks.  Palja  silmaga  
on  nähtavad  selgelt  vaid  kuus  tähte.  Milline  autotootja  on  võtnud  Plejaadid  oma  logole?
13.  30.jaanuaril  1993  esietendus  teatris  Vanemuine  Oscar  Wilde  „Salome“,  lavastajaks  Linnar
Priimägi.  Nimiosalist  kehastas  Merle  Jääger,  Johannaani  osas  esines  mees,  kellele  see  ongi  jäänud  
tänaseni    ainsaks  etteasteks  Vanemuise  teatrilavastustes.  Küsitav  mees  kandideeris  1995  edutult  ka  
Riigikokku Tuleviku Eesti Erakonna ridades, kogudes 281 häält.  Kes?

14.   Indias   asuv   Patna   linn   sattus   2006   maailma   uudisteagentuuride   huviorbiiti   seoses   väga  
omapärase  ettevõtmisega.  Nimelt  võttis  sealne  linnavalitsus  kaupmeestelt  maksude  kättesaamiseks  
ametisse  20......,  kes  lauldes  ja  trummi  tagudes  võlgniku  ukse  taha  saabusid.  Nende  töö  osutus  nii  
edukaks,   et   peatselt   saadeti   nad   ka   eraisikutelt   makse   sisse   nõudma.   Kes   olid   need   edukad  
maksukogujad?
15.   See   agaamlane   (Uromastyx)   elab   Põhja-Aafrika   kõrbealadel.   Tema   värv   muutub   koos  
temperatuuriga.  Külma  ilmaga  on  see  hall  või  kollakaspruun,  soojal  ajal  kollane,  oranž  või  roheline.  
Täpilisel  ja  ogadega    loomal  on  paks  soomusrüüga  kaetud  ogaline  saba.  Urgu  jõudes  tõmbab  loom  
ennast  õhku  täis  ja  blokeerib  sabaga  uruava  sissetungijate  eest.  Toitub  putukatest  ja  taimedest.  Võib  
lemmiktaimede   otsinguil   kõrbes   vantsida   maha   kilomeetreid.   Peidab   munad   liiva   alla,   kaapides  
pinna  siledaks,  et  kohta  näha  poleks.  Zookauplustes  müügil  eksootilise  lemmikloomana.  Mis  loom?

16.   Tänavuse   aasta   ühe   suurima   müügieduga   filmi   tegevus   toimub   kunagise   Põhja-Ameerika
varemetele   tõusnud   riigis   Panem.   Riik   koosneb  säravast   Kapitooliumist   ja   12   vaesest   piirkonnast.  
Kapitooliumi   elanike   oodatuimaks   meelelahutuseks   on   televisioonis   otseülekandena   näidatav  
võitlus  elu  ja  surma  peale,  millele  valitakse  igast  piirkonnast  üks  poiss  ja  tüdruk.  Võitluste  lõppedes  
saab  ellu  jääda  vaid  üks  osaleja.  Gary  Rossi  lavastatud  filmi  peaosalist  mängib  Jennifer  Lawrence.  
Film on valminud Suzanne Collinsi samanimelise  romaani  põhjal.  Mis  film?
17. Mis riik?
Riigi  vapil  on  kujutatud  lõvi  ja  valgepea-merikotkast.
Riigi  lipp  heisatakse  rahu  ajal  sinine  väli  ülal,  sõja  ajal  punane  väli  ülevalpool.
Riigi  kõrgeim  tipp  on  Apo  vulkaan.
Riigi rahvuslill on jasmiin, rahvuskala piimkala, rahvuslind ahvikotkas.
Riik  ei  ole  kunagi  saanud  olümpiamängudelt  kuldmedalit,  viimane  medal  on  pärit  1996  Atlantast  ,  
kus  hõbemedali  võitis  poksija  Mansueto  Velasco.

18.  Põhjarahvastel  on  kummalised  delikatesside  eelistused.  Rootslastel on maailma hullemini
haisvate  toitude  hulka  kuuluv  surströmming,  mida  tehakse  heeringast  või  räimest.  Islandlastel  on  ka  
oma  haisukala  hakarl,  mida  pakutakse  meelsasti  külalistele.  Selle  tegemiseks  võetakse  püütud  kalal    
sisikond  välja  ja  jäetakse  kala  puukasti  kaheks  kuuks  mädanema.  Kalal  pole  neerusid  ja  tema  keha            
oleks  muidu  mürki  täis.  Hiljem  kala  vinnutatakse  ja  poole  aasta  pärast  on  delikatess  valmis.  Mis  
kalast seda tehakse?
19.  Georg  Otsa  repertuaari  kuulub  laul  „Täis  mul  taskud  on  tühjust...“  Millisest  ooperist  see  pärineb  
ja kes on helilooja?

20.  Mis  on  antud  sõjariista  otstarve?

21. Konflikti siurulaste vahel tekitas just tema 1919. aasta sügisel  läbi  mitme  Postimehe  numbri  
ilmunud pamflett "Sinises tualetis daam". Autor pilkas seal Marie Underi peenutsevat ja ilutsevat
armastusluulet,  kasutades  teravaid  isiklikke  väljendeid.  (  „Ta  laulab  seelikust,  mis  mehele  olla  pähe  
hakanud,  pluusist,  kus  mehe  sõrmed  olla  eksinud,  sukkadest,  mis  kuidagi  ei  taha  lõppeda“).  Kuna  
rünnati  seestpoolt,  siis  rikuti  sellega  kogu  rühma  vaimsus  ja  hävitati  tema  olemasolu  mõte.  
Hilisemad  vangerdused  ei  päästnud,  Siuru  kui  ühing,  koguteoste  väljaandja  ja  kirjastus  läks  
hingusele. Kes oli selle pamfleti autor?
22. Sellesse taimede perekonda kuulub ligi 55 liiki. Enamik neist kasvab Aafrika ja Aasia
troopilistes piirkondades. Taime lehed on sidrunimaitselised  ja  tugevasti  lõhnavad.  Kasutatakse  
toitude  ja  jookide  maitsestamiseks.  Üks  tai  köögi  põhitalasid.  Kasvatatakse  viimastel  aastatel  ka  
Eestis,  talvel  toas,  suvel  väljas.  Leiab  kasutamist  ka  kosmeetikatööstuses  ja  ravimtaimena.  Mis  
taim?
23. Tegu on Tallinnas  Harjumäe  sees  asunud  praeguseks  hävinud  käiguga,  mis  oli  keskajal  
hukkamisele  viidavate  kurjategijate  viimane  võimalus  pääsemiseks.  Kui  õnnestus  valvurite  eest  
mööda  seda  minema  joosta  võis  Niguliste  kirikusse  varjule  jõuda.  Käigu  juures  olnud  samanimelise
värava  on  Tallinna  linnavalitsus  taastanud.  Millist  tähendusrikast  nime  käik  kandis?
24.  Niisuguse  nime  andis  kirjanik  Jonathan  Swift  oma  „Gulliveri  reisides“  ühele  eemaletõukava  
iseloomu ja pahategudega silma paistnud rahvale. Jerry Lang ja David Filo  valisid  välja  just  selle  
nime, pidades seda igati sobilikuks loodud firmale. Kompanii peakorter asub Sunnyvale`is
Californias. Mis firma?
25.  Kes  on  see  talisportlane?  Võitnud  medaleid  olümpiamängudelt  ja  tulnud  maailmameistriks.  
Tema perekonnanimega samamoodi  kirjutatakse  Belfastis  asuva  kurikuulsa,  tänaseks  suletud  vangla  
nimi, kus hoiti muuhulgas IRA terroriste.

26. Gröönimaa  põhjapoolsema  neemeni  idas.  Meri  ümbritseb  Ellesmere`  i  saare  ja  Gröönimaa  
põhjarannikut.  Aastaringselt    kaetud  jääga.  Mere  kaldad  on  kaljused  ja  tugevalt  fjordidega
lõhestatud.  Meri  on  nime  saanud    1881-1884  sooritatud  polaarretke  käigus  USA  tolleaegse  
sõjaministri  järgi.  Mere  rannikul  olev  asula  Alert  on  maailma  põhjapoolseim  asustatud  punkt.  Mis  
meri?
27.  Millist  ühist  nime  kannavad?
*Iisraeli  läbi  aegade  kõige  populaarseim  õllemark
*Elektroonikatootja,  Eestis  on  tuntud  näiteks  sellenimelised  telerid
*Põõsasmarana  üks  levinumaid  kultuursorte  Eestis  
28.  Esimesed  teated  mõisast  pärinevad  aastast  1474,  mil  see  Pirita  kloostrile  kuulus.  Hiljem  on  mõis  
sageli  vahetanud  omanikke.  Pärast  mõisate  sundvõõrandamist  1919  sai  valdajaks  Eesti  Punane  Rist,  
kes  avas  siin  sanatooriumi.  Tänapäeval  on  mõisakompleksi  rentinud  Kaitseministeerium  ja  seal  
pakutakse  taastusravi  sõjameestele.  Mõisaga  sama  perekonnanime  kannab  endine sportlane, eesti
meistrivõistluste  mitmekordne  medalivõitja  kergejõustikus.  Mis  mõis?  

29.  Põhjarassi  ideed  järgides  laskis  Himmler  Paderborni  linna  lähistel  renoveerida  uusteutooni  stiilis  
Wewelsburgi lossi. Lossi tubadele pandi ajaloolised nimed  („Graal“,  „Kuningas  Arthur“,  „Teutooni  
Ordu“).  Endale  võttis  mees  privaatruumiks  aastatel  876-936  elanud  valitseja....,  hüüdnimega  
Linnupüüdja  toa.  Kuninga  1000.  surma  aastapäeval  peetud  kõnes  kutsus  Himmler  tema  lõpetamata  
ülesannet  ellu  viima  ja  Euroopa  idaosa  sakslastele  tagasi  võitma.  Kelle  auks  nimetatud      toa  lossis  
Himmler  omale  võttis?

30. Kauna sees on mitu uba
ubadel on kaunis tuba.
Neil on kaunas olla luba
see on nende oma tuba.
Tuba on neil hubane
kohe  täitsa ubane.
Nii on lugu kauna sees
kuid mis toimub Kaunases?
Kaunases on Toomas Uba
tal on seal hotellis tuba.
Räägib  suurest  spordihallist
meile kallist korvpallist.
Kes on selle luuletuse autor? Temalt on ilmunud veel luulekogud  „Millest  mõtled  
seljaaju?“,“Iseloomuga  loom“,“  Väike  viisakas  kärbes“.

31.  Tänaseks  on  atentaadis  hukkunud  4  USA  presidenti.  Esimesena  hukkus    Abraham  Lincoln,  
viimasena John Kennedy. Hukkusid vahepael ka president, keda tulistas Washingtoni raudteejaamas
vaimuhaige Charles Guiteau ja president, keda haavas surmavalt Buffalos toimunud  näitusel  
anarhist Leon Czolgosz. Kes olid need hukkunud presidendid?
32.  Linnu  nimi  tuleneb  tema  järjest  korduvast  uinutavas  laadis  hüüust.  Lind  painutab  häälitsedes  
pead ja puhevil kaela ning teeb seejuures kergelt noogutavaid liigutusi. Elavad meil enamasti
hõredates  metsaservades  või  hekkides.  Pesa,  mis  on  hõre  oksalasu  ehitavad  nad  madalasse  põõsasse  
või  heki  sisse.  Emalind  muneb  tavaliselt    pessa  kaks  muna.  Nad  on  Eestis  rändlinnud,  kes  
septembris  lendavad  lõunasse  ja  naasevad  aprillis.  Eestis hinnatakse nende arvukust paarile
tuhandele  paarile.  Venemaal  peetakse  neid  linde  kahjuriteks,  sest  söövad  meelsasti  põldudel  hirssi.  
Talvises  Iisraelis  on  aga  väga  levinud  linnuks  küla-........ .Mis lind?

33. Kelle nime kannab FIFA poolt 2009 asutatud  jalgpalliauhind,  mis  antakse  aasta  kõige  ilusama  
värava  eest?  Auhinna  esimene  laureaat  oli  Cristiano  Ronaldo,  viimane  senini  Neymar.
34. Selle detektiivi loojaks on inglise kirjanik Colin Dexter. Uurija tegutseb eri juhtumite kallal ligi
paarikümnes raamatus,  millest  esimene  oli  „Viimane  buss  Woodstocki“(eesti  keeles  ilmunud  1998).    
2012  ilmus    eesti  keeles  kirjaniku  teos  „Surnute  missa“,  kus  küsitav  on  peategelaseks.  Detektiivi  
seiklustest on valminud brittidel ka telesari, milles peategelast kehastab  John  Thaw.  Mis  on  küsitava  
detektiivi nimi?
35. Kes on pildil olev laulja?

36.  Rahvusvahelise  olümpiakomitee  koduleht  kinnitab,  et  kaks  Euroopa  riiki  võitsid  Londoni    
olümpiamängudelt  2012  oma    kõigi  aegade  esimese  olümpiamängude  medali  iseseisva  riigina  
võisteldes.  Mis  riigid  need  olid?
37.   See   kirjanik   on   sündinud   šoti   vanemate peres 1952 Ghanas. Tema esimene romaan kandiski
pealkirja   „Tubli   mees  Aafrikas“.   Teos   võitis   nii   Whitbreadi   esikromaani   kui   Somerset   Maughami  
auhinna.  Auhindu  võitsid   ka  järgnevad  „Jäätisesõda“,  „Brazzaville`  rand“  ja  „Sinine  pärastlõuna“.  
Romaan   „Üks   inimsüda“   jõudis   Bookeri   preemia   lõppvalikusse   ja   teost   on   võrreldud   kuulsa  
„Forrest   Gumpiga“.   Eesti   keeles   on   kirjanikult   viimati   ilmunud   „Harilikud   äikesetormid“.   Hetkel  
töötab  kirjanik  uue  James  Bondi  romaani  kallal.  Kes?  Sama  perekonnanimega  modell  ja  fotograaf
on  inspireerinud  George  Harrisoni  („I  Need  You“)  ja  Eric  Claptonit  („Layla“)  nende  loomingus.
38.   Mis   nime   kannab   Eestis   animafilmide   seeria,   mille   peategelasteks   on   Štaflik   ja   Špagetka?  
Venemaal kannavad nad muide nime Stremjaka ja Makaronina.
39.   1874   sünteesisid   saksa   teadlased   Wilhelm   Haarman   ja   Ferdinand   Tiemann      maailma   esimese  
sünteetilise   lõhnaaine.   Peatselt   lõid   nad   ka   kompanii   Haarman&Reimer   selle   tööstuslikuks  
tootmiseks. Mis aine?

40. Mis ansambel?

1.
2.
3.
4.
5.

LETO (JARED LETO- näitleja  ja  laulja)
SLOVEENIA
OSKAR LUTS-VAIKNE NURGAKE
KARLSTAD
DANIELA HANTUCHOVA(SLOVAKKIA)

6. NIELS ENRIK ABEL
7. SANGAR
8. LUUKERERANNIK
9. NOOLEVISE (DARTS)
10. TINTORETTO
11. SERGEI SAZONOV
12. SUBARU
13. ONU BELLA (IGOR MAASIK)
14. EUNUHHID
15. OGASABA
16. NÄLJAMÄNGUD (THE HUNGER GAMES)
17. FILIPIINID
18. GRÖÖNI  HAI
19. PORGY JA BESS-GEORGE GERSHWIN
20. MAAPINNA PUHASTAMINE MIINIDEST
21. AUGUST GAILIT
22. SIDRUNHEIN
23. NÕELASILMA  KÄIK
24. YAHOO
25. TINA MAZE-MAZE VANGLA
26. LINCOLNI MERI
27. GOLDSTAR
28. SELI  MÕIS-NEINAR SELI
29. HEINRICH I
30. ILMAR TRULL
31. JAMES GARFIELD,WILLIAM MCKINLEY
32. TURTELTUVI
33. FERENC PUSKAS
34. INSPEKTOR MORSE
35. CARLY RAE JEPSEN
36. MONTENEGRO  (naiste  käsipall  hõbe),  KÜPROS  (purjetaja  Pavlos  Kontides  hõbe)
37. WILLIAM BOYD (PATTY BOYD modell)
38. MUST JA VALGE KOER
39. VANILLIIN
40. DURAN DURAN

