Tartu üksikmäng 2013
1. Kes oli see oma riigi esimene president (19172012, ametis 1991-1999), kellele 1995. aastal tehti
atentaat, mille käigus hukkus tema autojuht, mees
ise kaotas aga ühe silma? Riigi nimetamine 1 p.
(→)
2. 2.40 kõrgushüppes on tänase seisuga suutnud
ületada 11 meest, aga vaid kolm neist on
küündinud selleni äratõukeks paremat jalga
kasutades. 1988. aastal sai sellega hakkama
läänesakslane Carlo Thränhardt ning 2000. aastal
venelane Vjatšeslav Voronin. Kes oli aga esimene
paremajalgne mees, kes sai taolise saavutusega
hakkama?
3. Vana-Kreeka teatris võistlesid teadupoolest omavahel näidendid (näitekirjanikud). Kõige
auhinnatum kirjanik osales oma elu jooksul kokku 30 võistlusel, millest pälvis esikoha 24
korral. Neil kordadel, mil ta ei võitnud, sai ta teise koha preemia. Kellega on tegu?
4. Pildil on suurim maismaaimetaja läbi
aegade (tuntud ka kui paraceratherium), kelle
tüvepikkus oli 10 meetrit, õlakõrgus 5½ m,
pea suurim kõrgus maapinnast 8 m, kolju
pikkus 1½ m ja kaal 11–20 tonni. Mis nime
kandis see elukas? (→)

5. Kes on see filmidiiva, kes üllitas paar aastat tagasi kokaraamatu „Oma isa tütar“ („My
Father's Daughter: Delicious, Easy Recipes Celebrating Family & Togetherness“)?
Kokaraamatust leiab ca 150 retsepti, mis pärinevad suures osas küsitava näitlejanna isalt. Isa
Bruce (1943-2002) oli tuntud filmimees, kes oli abielus omaaegse tuntud näitleja Blythe
Danneriga. Küsitava isiku isa mälestusele pühendas ansambel Coldplay oma 2005. aastal
ilmunud albumi „X&Y“.

Tartu üksikmäng 2013
6. Pildil olev härrasmees (→) on
arhitektiharidusega sakslane Robert
Johann Koldewey (1855–1925).
Mehe suureks kireks oli aga
arheoloogia
ning
ta
juhtis
väljakaevamisi
Väike-Aasias,
Kreekas, Itaalias ja Lähis-Idas. Enda
nime on ta aga ajalukku kirjutanud
ühe muistse linna avastamise ja
väljakaevamisega. Tööd algasid 1899.
aastal ning vältasid 18 aastat. Mis
linnast on jutt?

7. Ta on siiani olnud ainus isik, kes pidanud kaht erinevat USA asevälisministri kohta (19771981 Aasia ja 1994-1996 Euroopa asjade ekspert).1993-94 oli ta USA suursaadik Saksamaal,
1999-2001 aga ÜRO juures. 1995. aastal oli ta üks Daytoni rahulepingu peaarhitekte. Teda
peeti ka Warren Christopheri taandumise järel peamiseks kandidaadiks riigisekretäri kohale,
ent Clinton otsustas siiski Madeleine Albrighti kasuks. Kes oli see staažikas välispoliitika
asjatundja (1941-2010)?
8. Selle jõe nimi pärineb turgi keeltest, kus tähendab „vaikne". Irtõši parempoolne 724 km
pikkune lisajõgi algab Novosibirski oblastist Vasjuganje tasandikult ja läbib Kuibõševi,
seejärel suubuvad temasse paremalt Itša ja Tarta. Miljonilinnas, mis on nimetatud jõe järgi,
suubub jõgi Irtõšši. Mis jõega on tegemist?
9. Kunagi küsis Ove Põder minu käest kuulsat Taani sportlast, kes on poola päritolu (ja ei
tahtnud vastuseks teps mitte Caroline Wozniackit). Mina küsin teilt aga 1977. aastal Gdynias
sündinud ujujat (ei esindanud aga Poolat), kes oma karjääri jooksul on tulnud seitsmel korral
maailmameistriks ning kahekordseks olümpiavõitjaks. Kuigi enamik tema kuldmedaleid
pärines teateujumistest, kaunistavad tema auhinnakollektsiooni (1998. aasta MM-ilt)
individuaalkullad 100 m liblik- ja 200 m vabaujumises. Kes?
10. Ameerika fotograafi Jay
Maiseli fotol (→) näete
musitseerimas maailmakuulsat
jazzartisti. Foto sai tema 1959.
aastal
ilmunud
plaadi
kaanepildiks. Nimetage nii
artist kui ka album!
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11. Millises linnas asub see 2012. aastal
avatud Louvre’i kunstimuuseumi filiaal?
(→)

12. Tegemist on lakmuse ja fenoolftaleiini
kõrval
kolmanda
tähtsama
happesusindikaatoriga,
mis
värvub
happelises
keskkonnas
punakaks,
neutraalses ja aluselises keskkonnas on see
aga oranž. Sealt tuleneb ka osa indikaatori
nimest. Mis nime kannab see indikaator?
13. 1925. aastal leidis Kreeka-Bulgaaria vahel aset sõjaline konflikt, mida ametlikult tuntakse
kui Petriči intsident. Lühiajaline konflikt nõudis erinevatel hinnangutel mõnikümmend kuni
mõnisada ohvrit, kuid lõpetati kiiresti Rahvasteliidu survel. Intsidendi puhkemise põhjus on
halenaljakas – kreeklasest sõdur märkas, et üks loom läinud bulgaarlaste poolele. Tormates
teda sealt tagasi tooma, avasid Bulgaaria piirivalvurid tule ja tapsid kreeklase. Seetõttu ongi
ajalooraamatutes sõja mitteametlikuks nimeks Hulkuva … sõda. Mis loom põhjustas
intsidendi?
14. Selle Lõuna-Hiinast (Hiina on ka tänapäeval suurimaks tootjaks) pärit taime (Eleocharis
dulcis) mugulaid on tarvitatud toiduks pikka aega. Neil on oluline koht Hiina, Jaapani ja
Vietnami köögis, aga ka mujal. Süüakse toorelt, keedetult või küpsetatult. Eestis toorelt saada
ei ole, kui ainult, siis konservina. Mis taim/mugulad? (↓)

15. Küsitavatest ansamblitest esimene moodustati Suurbritannias 1981.aastal ning selle
liikmed olid olnud osalenud mitmetes menubändides nagu King Crimson, Uriah Heep, Yes
jne. Teine ansambel moodustati 1979. aastal ning paistis silma ka selle poolest, osadel
bändiliikmetel olid uhked inglaslikud varjunimed nagu Joey Tempest ja Tony Reno. Kuigi
mõlema ansambli hiilgeajad jäävad 1980. aastatesse, tegutsevad mõlemad tänaseni. Nende
nimed moodustavad aga kokkukuuluva terviku (või paari). Mis ansamblid?
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16. Ta (1921-1985) võitis elu jooksul Cesari, BAFTA,
Emmy, Kuldgloobuse ning ka Berliini filmifestivalilt
parima naisnäitleja Hõbekaru. Tähelepanuväärseim on
aga fakt, et ta oli esimene prantslane, kes pälvis
Ameerika Filmiakadeemia auhinna Oscari - 1959.
aastal peaosa eest briti filmis „Room at the Top“.
Kellest on jutt? (→)
17. Suur kokkuleppemängude skandaal Totonero 1980
jõudis Itaalias avalikkuse ette 23. märtsil 1980, kui
kaks Rooma poeomanikku tunnistasid avalikult, et
mitmed tuntud jalgpallurid käivad nende juures
panustamas. Skandaali kisti Serie A klubidest näiteks
AC Milan, Rooma Lazio, Perugia ja
Bologna.
Skandaali üks peategelasi (kes raamatus „Ma panin
Brasiilia nutma“ peab kõiki süüdistusi alusetuks ja
peab end ebaõigluse ohvriks), tollane Perugia klubis
laenulepingu alusel mänginud pallur, sai koguni
kolmeaastase mängukeelu. Hiljem lühendati karistust küll kahele aastale. Kes oli see
patuoinas (1956)?
18. Euroopa Liidus keelati üle-eelmisel aastal selle keemilise elemendi (nr. 48) kasutamine
juveelitoodetes, plastikus ja jootevarbades. Ehetes sisalduva metalliga võib nende kandjatel,
sealhulgas lastel tekkida kokkupuude naha kaudu. Jootevarbades keelustatakse element
sellepärast, et jootmisel tekkiv suits on sissehingamisel äärmiselt kahjulik. Tuntakse
spetsiifilist haigust – itai-itai tõbi, mida põhjustavad inimorganismi sattunud selle metalli
ühendid. Mis metalliga on tegemist, kui on teada, et plii on selle kõrval suhteliselt ohutu?

19. 11. augustil 2012. aastal, avati selles
linnas,
mis
just
tollal
võõrustas
majandusühenduse APEC tippkohtumist,
2,1 km pikkune vantsild (kuulub maailma
viie pikema vantsilla hulka sellega), mis sai
nimeks
Kuldne
(Zolotoi).
Ilmselt
sellepärast, et sild kulgeb üle Kuldsarve
lahe (Zolotoi Rog). Millisest linnast on
jutt?

20. Nimetage ansambel!
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21. Käesolevaks hooajaks moodustati käsipallimaailmas tõeline superklubi, mille eelarveks
kujunes 8 miljonit eurot. Klubi suursponsoriks on Katari investorid nimega Qatar Sports
Investments. Meeskonnaga liitusid Prantsuse koondislased Didier Dinart, Luc Abalo
(mõlemal eelmine klubi Madridi Atletico) ja Samuel Honrubia (Montpellier), samuti ka
serblane Mladen Bojinovic (Montpellier), horvaat Marko Kopljar (Zagreb), islandlased
Robert Gunnarsson (Rhein-Neckar Löwen) ja Asgeir Örn Hallgrimsson (Hannover-Burgdorf)
ning hispaanlased Antonio Garcia (Ademar Leon) ja Jose Manuel Sierra (Valladolid). Lisaks
suudeti klubisse värvata 2011. aasta parimaks meeskäsipalluriks valitud Mikkel Hansen, kelle
aastapalgaks sai väidetavalt miljon eurot. Millist tuttavat nime kannab see superklubi?
22. 24. novembril 2011 andis Konkurentsiamet tegutsemisloa Urmas Sõõrumaa uuele
turvafirmale USS Security. Tegemist ei olnud tühjale kohale tekkinud ettevõttega, vaid see
sündis kahe senise suurtegija ühendamisel. Üheks neist oli K-Grupp, teiseks aga aastaid
valveseadmeid müünud ja paigaldanud ettevõte. Mis firma?
23. Hispaania luuletaja Federico Garcia Lorca sai kuulsaks 1928. aastal, mil ilmus tema
traditsioonilistest mustlaslauludest inspireeritud luulekogu (kirjutatud 1921–27), kus ta
käsitles Andaluusia mustlaste elu niivõrd hingematva lüürilisusega, et paljud lugejad pidasid
teda ennast mustlaseks. Vormiliselt olid need ballaadid lähedased keskaegsele Hispaania
luulele, kuid maneerilt ja metafooride kasutuselt äärmiselt kaasaegsed. Luulekogu oli
väidetavalt ka müüginumbrite osas üks 20. sajandi edukamaid. Mis nime kandis Lorca
menukogu?

24. Mis nime kandsid need (→) saledad, keskelt
ahenevad silindrilised, madala jala ja lühikese
kaelaga keraamilised apteeginõud, mis olid
Euroopas kasutusel 15.–18. sajandil? Originaalis
pärinesid need aga hoopis Pärsiast. Kellel pole
vähimat aimugi,mida vastuseks kirjutada, võib
mõelda 1980. aastatel maailmameistriks tulnud
murdmaasuusatajate peale.

25. 1993. aasta suvel jäi omaaegne popikoon, kes tollal töötas reisilaeval diskorina, Rootsi
tollis Stockholmis vahele anaboolsete steroididega – tema kotist avastati 190 ühikut keelatud
kraami. Kuigi ülekuulamisel väitis ta, et on Eestis sama kõva mees kui Tomas Ledin
Rootsimaal, määras kohus talle ikkagi kahekuulise vanglakaristuse. Kes sai oma CV-sse
sellise kriminaalse märke?
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26. See võõrliik (Paralithodes camtschaticus) on muutumas Põhja-Norras juba tõeliseks
nuhtluseks. Loomad, sõrgade siruulatusega kuni 1,8 meetrini, on Alaska ja Kamtšatka ranniku
põliselanikud. 1932. aastal tuli Stalinil tuju asustada osa neist Koola poolsaare rannikule.
1960. aastal kordas Moskva seda eksperimenti Murmanski lahes. Eesmärk oli õilis: anda
vaestele kaluritele rammusamat saaki, kuid praeguseks on olukord kontrolli alt väljumas. Mis
loom(aliik)?
27. Millise firma põhiliseks
kaubamärgiks/mudeliks (→)
televiisorite
tootmisel
oli
Trinitron (esimesed telekad
jõudsid turule 1950. aastatel)?
2006. aastast seda nime
kandvaid telekaid tootmises
enam ei ole, kaubamärk on aga
endiselt
kasutusel
arvutimonitoridel.

28. Esimene sellenimeline laev uputati Vene-Jaapani sõja käigus toimunud Tsushima
merelahingus 27.mail 1905. Teine - ristluslaev - uppus aga 31. augustil 1986. aastal Mustal
merel. Teel Sotšist Odessasse põrkas laev 15 kilomeetri kaugusel Novorossiiskist kokku
kaubalaevaga. Laevaga sõitnud 1243 inimesest hukkus 423. Mis oli nende kahe õnnetu
laeva ühine nimi?
29. „Neljas koht on jama!“ - seda Kaido Kaabermaa hüüet teab iga Eesti spordiajalooga
kursis olev inimene. Suurt rolli selle lause sünniloos mängis aga prantsuse vehkleja, kellele
meie sportlane kaotas poolfinaalis ja kes hiljem krooniti olümpiavõitjaks.
Individuaalarvestuses jäigi see tema ainsaks olümpiamedaliks, meeskonnavõistluselt on ta
aastatel 1988-2000 aga võitnud täiskomplekti väärismetalli. Kes?
30. Selle tõve puhul hakkavad kudedes lahustunud gaasid eralduma mullidena verre või
kudedesse. Kõige ohtlikum on gaaside eraldumine verre, kuna võib tekkida veresoonte
ummistus. Sukeldumisel suurema rõhu tõttu keha kudedesse lahustunud gaasid eralduvad
tavaliselt kopsude kaudu ilma, et mulle tekiks. Kui kudedes on lahustunud liiga palju gaase
või rõhu muutus toimub liiga kiiresti, võivad kehas lahustunud gaasid hakata eralduma
mullikeste näol. Tõbi ei pruugi tekkida kohe peale sukeldamist, vaid alles tundide möödudes.
Haiguse puhul tekib liigestes valu, mõni kehaosa võib kaotada tundlikkuse ning välistatud ei
ole ka teadvusekaotus ja surm. Selle tõve all kannatav inimene tuleb panna barokambrisse,
kus tuleks rõhku tõsta seni, kuni haiguse sümptomid kaovad. Mis haigus?
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31. 1675. aasta detsembris haigestus see kunstnik raskelt
ja suri poolteist päeva hiljem. Tema lesk seostas tema
surma rahaliste raskustega. Pärast tema surma kuulutati
välja tema pankrot ja pankrotihalduriks oli mikroskoobi
leiutaja Anthony van Leeuwenhoek. Kellest jutt? Näete
autoportreed. (→)
32. Selle aasta kevadel toimub järjekorras juba 11.
kaitseväe kevadine suurõppus. Sellel näitavad
omandatud oskusi suvel-sügisel kaitseväkke võetud
ajateenijad, aga ka reservväelased ja kaitseliitlased.
Eelmise aasta õppus toimus 4000 kaitseväelase osavõtul
Lääne-ja Ida-Virumaal. Millist nime kannab see
õppus?
33. 28. novembril 1979 toimus lennuga TE-901
katastroof, milles McDonnell-Douglase DC-10-30
pardal hukkusid kõik 237 reisijat ning 20
meeskonnaliiget. Lennuõnnetus toimus, sest lennuk sõitis vastu vulkaani. See ligi 4000 meetri
kõrgune vulkaan asub saarel ning kannab sama nime kui saare avastaja laev. Milline
vulkaan?
34. Kellest, praeguseks juba
surnud
popikoonist,
on
inspireeritud see prantsuse
moelooja Jean Paul Gaultier
kollektsioon, mida esitleti
eelmise aasta algul? (→)

35. See Madalmaadest pärit väejuht (1559-1632) oli 30-aastase sõja alguperioodil koos
Wallensteiniga Katoliikliku Liiga eesotsas. Ta võitis protestantide väge näiteks Valgemäe
lahingus (1620) ning tegi korduvalt tuule alla sõtta sekkunud taanlastele. Alles rootslaste
sekkumisel sõjaõnn pöördus ning Breitenfeldi lahingus (1631) löödi küsitava juhitud keisri
väed puruks. Järgmisel aastal sai ta kahurikuulist haavata ning suri Ingolstadti linnas teetanuse
kätte. Kes?
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36. Kuni 2011. aastani, mil Toomas Hendrik Ilves esimesel katsel Riigikogus ära valiti, oli
presidendi valimine meie esinduskogus alati ebaõnnestunud. Kõige lähemale jõudis vajaliku
68 hääleni üks praegugi tegev poliitik 2006. aastal, mil valimiste I voorus õnnestus tal koguda
65 toetushäält. Kes?
37. Vaatamata oma nimele (Lobodon
carcinophagus)
on
selle
hülge
põhitoiduseks krill. Ise on nad aga
merileopardide põhitoiduseks - väidetavalt
pistavad nood nahka 80 % kõigist selle
hülgeliigi poegadest. Vaatamata sellele on
tegemist arvukaima hülgeliigiga maailmas
-nende arv jääb hinnaguliselt 7-75 miljoni
isendi vahele. Mis loomaga on tegu? (→)

38. Lapimaalt Rovaniemist pärit kirjanik (1978) on
eesti keelde jõudnud kahe romaaniga „Keevitaja”
(„Hitsaaja”) ning „Ämmaemand” („Kätilö”).
Esimese romaani keskmes on Estonia laevahukk,
teises aga Lapimaa II maailmasõja ajal (Lapi
sõda). Stiililiselt meenutab kohati Sofi Oksaneni,
ent paljuski oluliselt räigem ja naturalistlikum. Kes
on
see
üks
põnevamaid
Soome
nüüdiskirjanikke? (→)

39. Millise sensatsioonilise leiu tegi beduiinist
karjus Muhammed Edh-Dhib Kumrani
(Khirbet Qumran) koobastes, mis asuvad Kalia
asunduse ja kibutsi lähistel, ajavahemikus 1946.
aasta novembrist kuni 1947. aasta veebruarini?
Tänasel päeval on võimalik vähemalt osa
avastatust vaadata Iisraeli Muuseumi erisaalis.

40. Sügisel toimus Tartu linnameistrivõistluste järjekordne mäng, kus küsimused oli tookord
ette valmistanud Räpina võistkond. Küsiti muusikaküsimus, kus hoogsate rütmide taustal
laulis üks naisterahvas. Kvardi võistkond pidas lauljaks eelmisel aastal Eurovisioni esindajat
ja pingutas meeleheitlikult ta nime meenutada. No ei meenunud, õnneks aga selgus, et
polnudki see, keda mõtlesime. Mis nime kannab eelmise aasta rootslaste eurolaulik?
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41. Esmakordselt ilmus see tšehhi multifilmilooja Zdenek Mileri loodud kangelane
ekraanidele 1957. aastal filmis „Kuidas … endale püksid sai". Ta esineb koos oma sõprade
konna, jänese, hiire ja siiliga ligi 50 multifilmis. „Walt Disney oli ära kasutanud juba peaaegu
kõik loomad - peale ühe, ja selle ühe ma valisingi," rääkis Miler ise oma tegelaskujust.
Kellest on jutt?
42. Näete esiplaanil
sõidukit
(→)
(taotluslikult mitte kogu
ulatuses), mis võeti
kasutusele I maailmasõja
ajal prantslaste poolt
ning millest oli sõja
käigus
palju
kasu.
Kokku
paarikümne
masina kasutuselevõtu
peamine organisaator oli
üks tuntud teadlane,
kelle järgi said need
nimeks ”väikesed …d”
(le petite …s). Kes oli
nende
masinatega
seotud?
43. 2011.aasta sügisest kandis selle Premier League’i jalgpalliklubi koduväljak Sports Direct
Arena nime. Niimoodi täitus klubi omaniku Mike Ashley soov, kes nimetas eelnevad 119
aastat oma ajaloolist nime kandnud staadioni umber enda firma järgi. 2012. aasta sügisest
otsustas aga uueks klubi peasponsoriks saanud ettevõte, et ajalooline nimi tuleb ennistada.
Millise tuntud klubi staadion kandis aastakese teist nime?
44. Pildil olev ärinaine sai 2011.aastal oma
riigi esimeseks naispeaministriks. Ka tema
vend on varemalt sama ametit pidanud.
Kellega on tegu? (→)

45. Ristsõnades küsitakse korduvalt lühendit, mis tähistab logaritmilist mõõtühikut, mida
kasutatakse peamiselt sidetehnikas detsibellide asemel ning mis väljendavad võimendust,
sumbuvust jmt. Mõõtühik on endale nime saanud logaritmide leiutaja (1550-1617), kes oli
tuntud ka kui lord Merchiston, nimest tuletatuna. Millisest mõõtühikust on jutt?
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46. Pürenee poolsaarel on sellele mehele (surnud 138 eKr)
püstitatud palju ausambaid. Tegemist on kunagise
lusitaanlaste olulise juhiga, kes juhtis võitlust piirkonda
kanda kinnitavate roomlaste vastu. Aastatel 147 - 139 eKr
saavutasidki lusitaanlased tema juhtimisel mitu võitu, ent
lõpuks mees reedeti ja roomlased hukkasid ta. Kes? (→)
47. Loomade salaküttimise hinnakirja troonib loomuldasa
meie metsade kuningas pruunkaru. Milline summa tuleb
salakütil välja käia karu surmamisega vahele jäädes?
Tegemist on ühtlasi meie tänase viigilahutusküsimusega.

48. Newfoundlandi saarel St. Johnsi linna
kohal kõrgub mäeküngas, millel asunud
vanas haiglas võeti 12. detsembril 1901.
aastal vastu esimene raadiosignaal, mille
Marconi Cornwallist teele saatis. Millist
sündmusele sobilikku nime mägi
kannab? Mägi ei ole saanud nime siiski
Marconi ürituse järgi. (→)
49.
Kõige
kuulsam
Hispaania
võitlushärgade
tõug
debüteeris
esmakordselt Madriidis juba 1849. aasta
aprillis. Tõug sai endale nime Don
Eduardo … Fernándezi järgi, kelle kuulus
karjafarm asus Sevilla lähistel. Mis
härjatõug? Abiks võib olla teatud automargile mõtlemine.
50. Tema (1936) mõlemad vanemad olid kirikuõpetajad. Tema ise on aga olnud tunnustatud
muusikapedagoog, kelleta (ja tema laululasteta) ei möödunud aastakümneid ükski
laulukonkurss televisioonis jne. Tema üks tuntumaid õpilasi on Maarja-Liis Ilus, aga ka
Hanna-Liina Võsa jpt. Kes?
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51. Austria meeste kergejõustikurekordid on muidu korralikul keskmisel tasemel.
Maailmaklassist on aga 110 m tõkkejooksu rekord - 13,14 sekundit. Püstitajaks oli 1994.
aastal saavutustega mees, kes sündis ja elas lapsena hoopis Guyanas Georgetownis. Kes?
52. Kui katsetusi tehti juba varem, siis esimesed sellised rahad tulid maailmas ringlusse
1980ndatel, näiteks Costa Ricas ja Haitil. Üks juhtriike selliste rahade kasutuselevõtus on
olnud Austraalia. Sellised rahad peaksid vastu pidama 2,5 korda kauem kui tavalised
rahatähed ning need on muutumas üha levinumaks. Uus materjal pakub võimalusi täiesti
uuteks turvaelementideks, muuhulgas on üheks selliseks „turvaaknad", sest osa rahast paistab
läbi ning nende võltsimine on väga keeruline. Selliseid kupüüre kasutavad tänase seisuga mh
Austraalia, Bermuuda, Brunei, Uus-Meremaa, Rumeenia, Singapur, Vietnam, Kanada ja
paljud on neid asumas katsetama. Milline on selline kupüüride üldnimetus? See on otseselt
seotud materjaliga, mida kupüüride valmistamisel kasutatakse.
53. Esmalt tuli 2006.aastal USAs telefilm, millest sai edukaim linateos, mille telekanal Disney
Channel eales on tootnud. Aasta hiljem tuli järg ning 2008. aastal kolmaski film, mis jõudis
juba kinode suurtele ekraanidele. Lühidalt kokku võetuna on tegemist tänapäevase Romeo ja
Julia looga – keskmes on korvpallistaari Troy ja tubli õpilase Gabriella kehakeemia.
Filmisarjast on tuntuks saanud noored näitlejad Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale
jt. 2010. aastal tõi Nukuteater Eestis lavale filmi muusikaversiooni. Mis film/muusikal?
54. Mis nime all tunneme paremini Grigori Lukjanovitš …-Belskit, kes tuntuks saanud
Ivan IV lähedase kaasvõitleja ja opritšnina eestvedajana? Mees hukkus 1. jaanuaril 1573.
aastal Liivi sõja ajal Paidet piirates.
55. Kes on nähtava maali (↓) nobelistist autor (1928)?
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56. Mis numbrit/nime kannab see Porsche mudel, millest tuntuimaga (hüüdnimeks „Little
Bastard“) sõitis ennast 1955. aastal surnuks filmitäht James Dean? (↓)

57. Milline Vene tsaaririigi sadam oli 20. sajandi algul tähtsaim (mõnda aega ka ainus)
väljarändajate lähtepunkt? Kindlasti oli see ainus koht tollal, kust Venemaa alamad said
emigreeruda USA-sse. Näiteks 1906. aastal lahkus sealtkaudu 40 000 inimest. Linnas asus ka
Vene riigi esimene allveelaevnike õppekeskus.
58. Seda liiki, mis omataoliste seas on kõige kogukam, kirjeldati teaduslikult 1882. aastal.
Oma ladinakeelse nime (Equus grevyi) sai ta toonase Prantsusmaa presidendi Jules Grévy
auks, kes oli selle looma saanud kingituseks Etioopia keisrilt. Mis loom?
59. Selle Ameerika ulmekirjaniku (1928-1982) viies abikaasa Tessa kirjutas mehe viimasele
ja surma tõttu lõpetamata jäänud romaanile „Öökull päevavalges” („The Owl in Daylight”,
2009) uue lõpu ja avaldas selle oma nime all. Naine ütles, et püüdis romaani ümber kirjutades
säilitada võimalikult palju teose algsest õhustikust. Raamat räägib teadlasest, kes leiutab
superarvuti ja langeb selle loodud virtuaalse reaalsuse lõksu. Viimastel eluaastatel vaevas ka
kirjanikku ennast kahtlus, et teda ümbritsev maailm on tegelikult illusioon. Kelle teose tema
abikaasa niimoodi avaldas?
60. Mitmetel võitlusspordialadel (näit. poks, vabavõitlus, wrestling) on atleetidel kombeks
tulla ringi tunnusmuusika (inglise keeles entrance music) saatel. Tegemist võib olla mõne
tuntud hiti või spetsiaalselt atleedi jaoks kirjutatud muusikaga. Järgnevalt kuulete ameerika
kitarristi ja laulja Rick Derringeri kirjutatud lugu „I Am The Real American“, mis on olnud
aastaid ühe jõujuurika (1953) tunnusmeloodiaks. Siiski – seoses autoriõiguste teemaga on
küsitav kasutanud ka teisi lugusid. Kellest on jutt?

Tartu üksikmäng 2013
61. Vaatamata sellele, et see daam on TTÜ riigiõiguse
professor ja Eesti Vabariigi presidendi õigusnõunik, on
ta tegev ka raadios, juhtides Kuku raadios iganädalast
poliitika- ja ühiskonnateemalist saadet „Vanamehed
Kolmandalt“. Kes (1974)? (→)
62. Kui USAs olid 11. septembri sündmused, siis selle
Euroopa Liidu riigi pealinnas üritas Iraagi päritiolu
kodanik Taimour Abdulwalab al-Abdalyl korraldada
suurt terroriakti 11. detsembril 2010. aastal, kui ta
lõhkeseadmeid täis seljakott seljas ja pommivöö ümber
keha lasi end õhku kesklinna rahvarohkes paigas. Akt
põhimõtteliselt ebaõnnestus, kuna surma sai ainult
terrorist ise, lisaks kaks inimest haavata. Kus terrorist
niimoodi feilis?

63. Kes oli see tuntud maalikunstnik, kes
väidetavalt esimesena hakkas signeerimise
asemel kasutama väikest iseloomulikku pildikest
– antud juhul stiliseeritud liblikat (→)? Küsitav
kunstnik (1834-1903) on teatud põhjustel „ühemaali-mees“.

64. Seda Nordrhein-Westfaleni liidumaal asuvat
Saksa linna (ca 160 000 elanikku) tuntakse
eelkõige seoses terariistadega. Linn on Euroopa
vanimaid ja tuntumaid tera- ja lõikeriistade
(nugade,
kahvlite,
kääride,
arstija
loomaarstiriistade) tootjaid. Tänapäevalgi valmib
u 90 % Saksamaal valmistatavatest nugadest
selles linnas. Linnas asub ka terariistamuuseum.
Mis linn?

65. Need Siemensi kiirrongid teenindavad trassi Moskva-Peterburi ja Moskva-Nižni
Novgorod ning sõidavad 300 km tunnis. Rongide nimi on seotud kiirusega: see kattub ühe
linnu nimega, kes elab ka Eestis, kuid praeguseks on meilt peaaegu kadunud, maailmas aga
ohustatud liikide hulka ei kuulu. Sööstmisel on need linnud suutnud saavutada kiiruseks kuni
389 km/h. Millise linnuga on tegu? Täpne liik on 2 p, perekond, sugukond või venekeelne
rongi nimi 1 p.
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66.
Maffiastruktuurides
nimetatakse
niimoodi
ametimeest,
kes
kamandab
„reasõdureid”, saades käsklusi
otse bossilt või siis bossi
asetäitjatelt. Algselt tähistas
termin Sitsiiilias küll kõige
kõrgemat
juhti.
„Ristiisas“
pidasid seda ametit Peter
Clemenza ja Salvatore Tessio,
„Sopranodes“ aga Christopher
Moltisanti (→). Mis ametimees?

67. Selle organisatsiooni lõid 1941.aastal Eleonor Roosevelt ja Wendell Wilkie.
Organisatsioon annab igal aastal välja raporteid, kus maailma riigid jagatakse vabadeks,
osaliselt vabadeks ja mittevabadeks. Mis organisatsioon?
68. See roog kuulub traditsioonilise rootslaste jõululaua juurde. Roa retsept ilmus
esmakordselt 1940. aastatel ning saanud nime ühe kohaliku ooperilaulja järgi. Tegemist on
kreemja kartulivormiroaga, kus erikomponendiks on anšoovised või kilud. Soovitan soojalt!
Mis nime kannab see roog?
69. Türgis kasutati algselt seda nimetust, mis
tähendab „roomlaste maad", Bütsantsi alade kohta
Anatoolias, kuid pärast piirkonna islamiseerimist ja
Konstantinoopoli vallutamist sultan Mehmet II
poolt hakati nõnda nimetama Türgile kuuluvat ala
Lõuna-Balkanil, mis jäi põhiosas kristlikuks. Ala
hõlmas Konstantinoopoli, Thessaloniki, Traakia,
Makedoonia ja Möösia provintse, tänapäeva
Bulgaariat ja Türgi Traakiat. Lõpuks tarvitati nime
provintsi kohta, mis koosnes Albaania keskosast ja
Loode-Makedooniast ja mille keskus oli Bitola.
Milline geograafiline piirkond? (→)

70. Palju on räägitud-küsitud Beethoveni ainsast ooperist „Fidelio“. Ka üks teine kuulus saksa
komponist on loonud ainult ühe ooperi – „Genoveva“ valmis 1848. aastal. Kuivõrd ooperil
polnud kuigi head libretot ja ka meloodiad polnud meeldejäävad, ei esitata seda tänapäeval
kuigi sageli. Kes on see helilooja, kelle elutee lõppes 1856. aastal vaimuhaiglas?
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71. Selle (tervisele kahjuliku toote) kaubamärgi algne nimi oli 1935. aastal Particulares, ent
uus omanik võttis nime kirjandusest, sest tema töötajatele olevat töö ajal meeldinud ajaviiteks
kuulata ühe raamatu ettelugemist (töötajad ise olevat maksnud, et neile ette loetaks).
Raamatust sai üle-euroopaline bestseller 1846. aastal. Milline kaubamärk?
72. See madu (Pseudonaja textilis) on
mürgisuselt väidetavalt taipani järel
teisel kohal maailmas. Austraalia
elanikke hoiatatakse nende eest
pidevalt. Seal kandis elavate eestlaste
juttude järgi pidavat igas korralikus
kaupluses olema saadaval ka seerum
vastumürgiga,
juhuks
kui
neilt
hammustada saad. Mürgisusest räägib
kasvõi see fakt, et isegi noorte madude
hammustus võib olla inimesele
letaalsete tagajärgedega. Mis madu?
(→)
73. Pildil olev mees (1922-2010) on kirjutanud muu
hulgas „Metsavenna käsiraamatu“, kus põhjalik
ülevaade vastupanuvõitlejate tegevusest ja elust.
Legendaarne ühekäeline metsavend tabati ise
vaatamata oma vigastusele (kaotas käe 1945. aastal
tulevahetuses julgeolekutöötajatega) alles 1952.
aastal. Kes? (→)
74. Tarmo Rüütli on Eesti jalgpallikoondise
peatreeneri ametit pidanud juba natuke üle viie aasta
(veebruarist 2008). Vahetult enne Rüütli ametisse
asumist seisis post paar kuud tühjana, kes oli aga
peatreeneriks enne seda?

75. Millist Lõuna-Ameerika riiki valitses aastatel 1973-1976 diktaatorina Juan María
Bordaberry Arocena? Põllumajandusministri ametit pidanud mees sai presidendiks, nagu
hiljem on selgunud, valimispettuse toel. Ta astus ametisse 1. märtsil 1972. Aastal 1973
nõustus ta asuma sõjaväelise riigipöörde etteotsa, tühistas põhiseaduse, saatis laiali parteid ja
parlamendi ning valitses seejärel aastani 1976, mil sõjavägi ta võimult kukutas. 2010. aastal
mõisteti ta võimul olles tehtud kuritegude eest 30 aastaks vangi, kuid mees suri juba aasta
hiljem.
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76. Kuigi Suurbritannia sekkub üldiselt vähe oma ülemereterritooriumide siseasjadesse, on ka
erandeid. Küsitava piirkonna omavalitsus peatati 2009. aastal seal puhkenud
korruptsiooniskandaali tõttu. Õigused taastati alles eelmise aasta novembris toimunud
valimiste järel. Ülemereterritooriumi pealinn on väiksemas saarestikus paiknev Cockburn
Town. Suurem osa (ca 30 000) elanikest paikneb aga suurema saarestiku saarel nimega
Providenciales. Mis territooriumist on jutt?
77. Milline ühine nimetaja seob järgmisi Eesti lühimängufilme: „Aitäh, et sa minuga
juhtusid“ (režissöör Elina Naan), „Foto“ (režissöörid Jan Erik Nõgisto ja Katrin Maimik) ning
„Hõbepulm“ (režissöörid Andres ja Katrin Maimik)?
78. Millisele firmale kuulub see logo, mida praeguseks võib näha peaaegu kõikjal maailmas?

79. Islamiusus on kaks kõige suuremat voolu sunniidid ja šiidid, ent kumbki neist ei ole
vanim. Ühtse islami küljest eraldus esimesena rühmitus meestest, kes lahkusid 657. aastal
kaliif Ali väest ning hakkasid võitlema iseseisvalt. Nad vastustasid šiiitide ja sunniitide
kaliifivõimu käsitlust ning üritasid elustada varasele islamile omast demokraatiat. Praegu
elavad nad põhiliselt Omaanis ja Põhja-Aafrikas. Mis on see islami vanim usuvool?
80. Oma lühikese elu jooksul see inglane erilist tunnustust ei pälvinud, tänaseks on ta arvatud
viimase 50 aasta mõjukaimate inglise lauljate-laulukirjutajate hulka. Kes on vaadanud seriaali
„Südameasi” („Heartbeat”), siis selle loojad armastavad kasutada tema melanhoolseid laule.
Kes (1948-1974) (↓)? Kuuldav pala pärineb tema esikplaadilt „Five Leaves Left”.
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Vastused

1. Kiro Gligorov, Makedoonia
2. Igor Paklin
3. Sophokles
4. Indrikoteerium
5. Gwyneth Paltrow
6. Babülon
7. Richard Holbrooke
8. Om
9. Michael Klim (Austraalia)
10. Miles Davis, „Kind of Blue”
11. Lens
12. Metüüloranž
13. Hulkuva Koera sõda (koer)
14. Alss ehk (hiina) vesikastan
15. Asia ja Europe
16. Simone Signoret
17. Paolo Rossi
18. Kaadmium
19. Vladivostok
20. Greip
21. Pariisi Saint-Germain
22. Pristis
23. „Mustlasromansid” („Romancero
Gitano”)
24. Albarello
25. Gunnar Graps
26. (Punane) kuningkrabi
27. Sony
28. Admiral Nahhimov
29. Eric Srecki
30. Kessoontõbi
31. Jan Vermeer van Delft
32. „Kevadtorm”
33. Erebus
34. Amy Winehouse
35. Johann Tserclaes von Tilly
36. Ene Ergma
37. Krabihüljes
38. Katja Kettu
39. Surnumere kirjarullid
40. Loreen
41. Mutt
42. Marie Curie („väikesed Curied”)
43. Newcastle United

44. Yingluck Shinawatra (Tai
peaminister)
45. Neeper (Napieri järgi)
46. Viriathus (Viriato)
47. 2000 €
48. Signal Hill
49. Miura (automark Lamborghi
Miura)
50. Ave Kumpas
51. Mark McKoy
52. Polümeerraha (plastraha)
53. „Keskkoolimuusikal” („High
School Musical”)
54. Maljuta Skuratov
55. Günter Grass
56. Porsche 550 Spyder
57. Liepaja
58. Grevi ehk kõrbesebra
59. Philip K. Dick
60. Hulk Hogan
61. Ülle Madise
62. Stockholm
63. James McNeill Whistler
64. Solingen
65. Rabapistrik (Sapsan)
66. Caporegime
67. Freedom House
68. Janssoni kiusatus
69. Rumeelia
70. Robert Schumann
71. Montecristo (sigarid)
72. Pruunmadu
73. Alfred Käärmann
74. Viggo Jensen
75. Uruguay
76. Turks ja Caicos
77. „Karikakramäng 2”
78. Tripadvisor
79. Haridžiidid
80. Nick Drake

