
SEKS JA VÄGIVALD

1. Tegemist ei ole ainult sõimusõnadega. Reastage alates intelligentsemast: debiilik, idioot, imbetsill.

2. Moosese 5. raamat (25:11-12) jagab tarku õpetussõnu, kuidas tuleks karistada meest ja kuidas naist 

juhul kui naine on juhuslikult käega mehe suguelundit puudutanud. Millised on mainitud karistused?

3. See ajakiri ilmub aastast 1879. Tänasel päeval ilmub üle miljardi eksemplari aastas, kokku  204 

keeles, mis on mõlemad ajakirjade hulgas rekordarvud. Naljakas on seejuures asjaolu, et kasu selle 

lugemisest peaks ajakirja välja andva organisatsiooni kinnitusel saama ainult 144 000 lugejat. 

Mis ajakiri?

4. Milline naisenimi esineb Vello Orumetsa tuntud laulus "Miniseelik"?

5. See umbes 20 mm pikkune mardikas on laialt 

levinud Lõuna-Euroopas, Põhja Aafrikas ja Aasias. 

Eestis (levila põhjapiiril) on ta haruldane. Vastsed 

arenevad hüpermoondega, millest üks etapp möödub 

mesilastarudes. Mardika kehavedelik on mürgine, 

põhjustades nahale sattumisel ville, millest tuleb ka 

tema sugukonna nimi - villimardikalised. Laiem tuntus 

on seotud kuivatatud ja pulbristatud mardikate 

kuulumisega mitmete idamaiste vürtsisegude 

koostisse ning seda peetakse ka tugevaks 

afrodisiaakumiks, millise omaduse kirjutas tuntuks 

markii de Sade. 



MEELEMÜRGID

6. Alates 16. sajandist on Tšiilis ja Peruus kohalikest viinamarjasortidest valmistatud veinist destilleeritud 

kanget alkoholi. Alkoholisisaldus on sellel 30% kuni 50%. Nimetatud riikide vahel on olnud korduvalt 

tülisid teemal, kumma jook on autentsem ja maitsvam. Peruu rahvuskokteili saamiseks lisatakse joogile 

laimimahla, toorest munavalget ja mõrumaitselist bitterit, mille tagajärjel tekib nõutukstegev, kohutavalt 

hapu ja mõru puskarilõhnaline vedelik, mis joogiga mitte harjunud turistil silmist vee välja toob. Joogi 

nimi tulenevat ketšuakeelsest sõnast „lind“. Mis jook?

7. See jook on Hispaania päritolu, kergelt pähklimaitseline merevaigukarva poolmagus heres, mida 

pakutakse aperitiiviks oliivide ja juustuga või siis kana- ja küülikuliha kõrvale. Maailmakuulsaks tegi selle 

joogi Edgar Allan Poe. Mis jook? 

8. See 1934. aastal leiutatud kokteil on saanud nime joogi 

tellinud kliendi järgi, kes teatas, et kannatab pohmelli all ja vajab 

kokteili, kuna tunneb end nagu ... .

Kokteili valmistamiseks ei ole püsivat retsepti, ent kindlasti 

tuleks joogi sisse segada vähemalt kolme eri sorti rummi. 

Tavaliselt võetakse 1 osa heledat rummi, 1 osa kuldset rummi, 1 

osa tumedat rummi, 1 osa aprikoosibrändit, 1 osa 

ananassimahla, 1 osa papaiamahla, see kõik segatakse šeikeris 

jääga ja saadud segu valatakse klaasi veel ½ osa eriti kange 

rummi peale. Vajadusel võib joogi süüdata. 

Mis nime kannab kokteil? Sama nime kannab ka ansambli 

Cranberries hitt.

 

9. Baieri kuninga pulmadest alguses saanud Oktoberfest on ära jäänud peamiselt vaid sõdade tõttu. 

Miks jäi õllepidu ära aga aastatel 1923-24?

10. Täiskasvanud mehele on letaalne annus 1,76 mg. Seda eraldatakse sarnasenimelise taime 

õlipressimise jääkidest. Lihtsa saamisviisi ja suure tõhususe tõttu on läbi aegade olnud salamõrvarite 

lemmikmürke. Kuulsaim ohver on Bulgaaria dissident Georgi Markov, kes tapeti arvatavasti KGB 

riistvarasse kuulunud vihmavarjukujulise relvaga. Ka maailmasõdade ajal katsetati selle ainega 

mürgitatud kuule, šrapnelle  ja mürgipilvi, kuigi need polnud väga levinud. Milline mürk?



SPORT

11. Hiljuti ei lubatud üht Eesti sportlast võistlema Marokosse. Kuigi kohalik tase jääb tema omale kõvasti 
alla, ei toodud põhjuseks mitte taset, vaid poliitika. Kes on see sportlane?

12. Teatavasti ei toimunud 1980. aastal Moskvas paraolümpiamänge, kuna Nõukogude Liidus ei olevat 

puuetega inimesi. Kus peeti paraolümpia sel aastal? 

Riik = 1 punkt, täpne koht = 2 punkti

13. Milline automark on 20. sajandi algupoolel kasutanud oma veoautodel selliseid nimesid nagu Jota, 

Dijota, Triota, Tetrajota, Pentajota, Esajota ja Eptajota? See automark on alates 1954. aastast olnud 

Monte-Carlo Rally võitjaks rohkem kui kümnel korral, viimati 1992. aastal.

14. Selle aasta Eesti meeste maratoni parim tulemus on 2:21.14

Mis aasta suveolüpiamängudel oleks selle tulemusega viimati saadud kuldmedal? 

Võitja oli tollal Alain Mimoun (2:25:00), soomlane Veikko Karvonen sai pronksi.

15. Londoni OM 2012 oli vaid kaks kolmikvõitu: Jamaica kergejõustikus, meeste 200m jooksus ja 

Itaalia ... Mis alal? Tegu on itaallastele äärmiselt eduka alaga, sest kõigilt eelmiselt neljalt olümpialt 

võideti samal alal alati 2 medalit kolmest võimalikust. 

Ala üldnimetus (=1p), täpne distants või distsipliin (=2p) 



MAAILM JA MÕNDA

16. Mida oli vaja teha selleks, et välja teenida Lord Wolfsoni majandusauhind?

Auhind anti välja selle aasta 5. juulil, auhinna võitjaks osutus võistkond Capital Economics, mida juhtis 

Roger Bootle. 

17. Araabiamaades on 14. mail nakba (tõlkes: katastroof, häda). 

Milline sündmus on nakba põhjuseks?

18. Ühes Euroopa riigis kehtib ametlikult 2 kalendrit, üks neist küll ainult 335,63 ruutkilomeetril. Mis riik?

19. Millist linna võiks kutsuda ka Aafrika Brüsseliks, sest seal asub Aafrika Liidu Komisjoni sekretariaat?  

Linn on asutatud 1896. aastal Menelik II poolt ja asub Entoto mäe jalamil. Peamised kõneldavad keeled 

on amhara ja oromo.   

20. Belomorkanali inimeste poolt rajatud osa alguspunktina võivad vist kõik kirja panna kindla koha- see 

on Valge meri, aga teel läbib ta ühte järve, mille suurus on 1,250 km² ja suubub teise järve, mille suurus 

on 9700 km². Millised on need 2 järve?



ULMEKAS

 

21. Pildilolija on valitud Eesti Aasta Kirjanikuks 

2012. Ametilt teoloogi ja TÜ teadurina töötanud 

mees on ulmeajakirja Algernon toimetuse liige ja 

Eesti ulmeauhinna Stalkeri võitja aastal 2005. 

Kes? 

22. Väidetavalt on ca 90% allesolevaist 1958. 

aasta Plymouth Fury mudelitest täpselt sellised. 

Kultusliku välimuse on autole andnud tavaliselt 

nende omanikud, võttes aluseks Stephen Kingi 

samanimelise romaani põhjal John Carpenteri 

poolt vändatud 1983. aasta filmi, kus just sellist 

värvi masin ülikiivalt (just nagu päris luust ja lihast 

armuke, aga eks tal ole päris naisenimi ka) oma 

peremeest valvas ja kõiki tema sõpru-lähedasi 

hävitas. Kuidas on selle romaani/filmi pealkiri ja 

ühtlasi ka auto nimi? 

23. Neid on kolme tüüpi: houngan, mambo ja bokor. Teatud õudusfilmides on nad suisa kohustuslik 

element. Tegelikult on kurikuulsa maine tekkimises süüdi neist vaid kolmas, esimesed kaks võivad 

hädasolijat ka aidata. Kes nad on? 

24. See 1950. aastatel loodud koomiksitegelane 

oli 1990. aastatel vägagi koloriitne saatejuht. Tema 

juhitud saadet näidati 1990. aastate teisel poolel 

ka Eesti  telekanalites. Tinglikult võib öelda, et 

nime sai oma pärisameti järgi. Kes? 

25. Missugune näitleja on pälvinud hüüdnime Ulme Kuninganna (The Sci-Fi Queen) tänu oma paljudele 

meeldejäävatele ülesastumistele fantastikafilmides? Ta ise seletas seda nii: “Mul oli õnnetus õppida 

näitlemist samal kursusel Meryl Streepiga. Kuna tema sai alati esimese pakkumise, siis mul polnud 

sageli millegi vahel valida, et rolle üldse saada. Niisiis ma nõustusin algul pea kõigega, mida pakuti.” 

Karjääri alustas ta filmides “Tondikütid” ja “Tulnukas”.



LOODUS

26. See lehmasuurune elajas oli levinud mitmel kontinendil 37-16 miljonit aastat tagasi. Ta oli oma aja 

üks tippkiskjaid, tegemist oli segatoidulise loomaga. Kes?

27. Mitme kraadilise nurga alt horisondi suhtes paistab (ühekordne) vikerkaar?

28. Eestimaa koosneb valdadest. Millest koosneb ajalooliselt Setumaa?

29. Selle tooraine väljaveo maht Venemaalt on erinevatel hinnangutel 60 kuni 100 tonni aastas, millega 

ta on maailma suurim eksportöör. Venamaa looduslikud varud on hiiglaslikud, ulatudes mitmesaja 

miljoni tükini. Peamine ostja on Hiina, kus seda kasutatakse peamiselt religioossetel eesmärkidel ja 

rahvameditsiinis. Keskmine hind Taiwani börsil on 1600 EUR/kg. Teised tarnijad on USA, Kanada, 

Mongoolia. Toorainet leidub ka Hiina mägipiirkondades, leide on Eestistki. Eksport ei ole riiklik, selle 

koguvad kokku peamiselt üksiküritajad. Millega on tegu?

30. Mida oli "Karupoeg Puhhis" Tiiger nõus sööma pärast seda, kui ta teatas, et mesi, tammetõrud ja 

ohakad ei kõlba süüa? Tiiger käis edaspidi tihti Kängu juures sellega maiustamas ning seda Ruu 

suureks rõõmuks, kes muidu ise pidanuks seda sööma. See ei kuulu ka inimlaste lemmikute hulka.



PEHMED VÄÄRTUSED JA TERAVAD ELAMUSED

31. Seda Tallinna linnahalli kuulsat gobelääni 

nimega “Inimese elu” kooti eraldi viiemeetriste 

paanide kaupa ja selle jaoks telliti Prantsusmaalt 

lõngasid rohkem kui 50 värvitoonis. Tegemist on 

kunstiteosega, mis on unikaalne kogu maailmas- 

tema suurus on 10x50 meetrit.

Kes on selle suurteose autor?

32. See 1963. aastal sündinud kunstnik on ehk kõige rohkem tuntud 

kahemeheprojekti John Smith järgi.Ta on kahel korral saanud Eesti 

Kultuurkapitali aastapreemia ning ühel korral Kristjan Raua nimelise 

aastapreemia. Selle kunstniku tuntuimaks maalikujundiks on 

mullpeaga moodulmees, kes kriitikute arvates kehastavat teatavat 

keskmist inimest, mingit statistilist skeemi turundusinimese arvutis. 

Moodul tuleb ka tema vaikelude puhul mängu, kuna neile kõigile on 

alla maalitud ühesugused rattad, mis samuti räägib mingisugusest 

võimalusest teisaldada, ära vahetada. 

Kes?

33. Mõlemaist neist pildilolevaist masinatest on 
tehtud nii sõjaväeliseks kasutamiseks mõeldud 
mudelid kui ka tsiviilmüügi versioonid. 
Parempoolne kökats on loomulikult Hummer, kuid 
millist nime kannab vasemal olev auto, mida oma 
miinikindla kere tõttu peetakse üheks tugevaimaks 
autoks maailmas?
Samanimelist automarki toodeti Inglismaal 1950-
52, sama nime kannab üks Mercury automudel, 
Suzuki tsikkel ja II maailmasõja aegne 
pommituslennuk.

34. Vabariigi aastapäeva pidulikul vastuvõtul tulevad külalised presidendipaaripaariga kätlema tähtsuse 
järjekorras. Aastal 2012 oli järjekord: esimesena ekspresident Arnold Rüütel, teisena ekspresidendi lesk 
Helle Meri, viiendana Riigikogu spiiker Ene Ergma, kuuendana peaminister Andrus Ansip jne. Kes olid 
kolmas ja neljas?

35. Selle tehnika kohta öeldakse ka sõlmnarmaspõime ning see spetsiifiline kudumisviis tekib 
lõimelõngade ümber sõlmitud koelõngakimpudest. Iga narmarea vahele kootakse labaselt taustakudet. 
Sõlmimisviise on mitmesuguseid, põhjamaised vaibad on sõlmitud nn smürna sõlmega, kus narmaste 
kimp kinnitatakse keeruga ümber kahe lõimelõnga. 
Eestis on selle tehnikaga tegelenud näiteks Mall Tomberg, Mari Adamson, Ellen Hansen ja paljud teised 
tuntud Eesti tekstiilikunstnikud.



AJA LUGU

36. Kõik teavad Berliini Alexanderplatzi. Kuid millise Aleksandri järgi see plats nime siis on saanud?

37. II maailmasõja viimastest lahingutest Eesti pinnal Sõrves võttis osa ka üks hilisem Euroopa ühe maa 
president (sünniaeg 15.04.1920). Tema valitsemisaeg lõppes aastal 1994. Kes?

38.  Mida sümboliseerivad väiksemad (4) tähekest kommunistliku Hiina lipul? 
Suurem täht on, muide, kommunistlik partei.

39. Eesti tähtsaim lipp lehvib Pika Hermanni tipus, 
Leedu oma Gediminase tornis, aga
mis nimega tornis lehvib Läti kõige tähtsam lipp?

40.  Need 2 mitteametlikku lippu kuuluvad sama riigi kahele suuremale saarele. Mis saared?


