
1.Ta sündis Pergamonis 129. aastal ja pärandas inimkonnale 129 köitelise elutöö. Tema 

saavutustele leidus veenvaid alternatiive ligi 1500 aastat hiljem. Oma elatist teenis ta ligi 

40 aastat Marcus Aureliust ja Commodust ravides. Kes? 

 

 

 

 
 

2. Selle maa vanimad kultuurid kannavad meile vähetuntud nimesid: Merimda, Maadi, 

Badari ja Nakada (ka Amra) kultuurid. Keraamikat iseloomustab soonmuster ja 

suhteliselt poleeritud pind tavaline materjal oli ka ränikivi, millest tehti nuge, odaotsi 

ning ka ehteid. Mis maa varased kultuurid need on? 

 

3.Ta oli Backhose kaaslane, kes olevat ühel „joomatuuril” Pürenee poolsaarele maha 

jäänud ja saanud niiviisi portugallaste esiisaks. Talle on pühendanud 1572. aastal 

ilmunud eepose koloniaalametnikust poeet Luiz Vaz de Camǒes. Kes oli see müütiline 

esiisa? 

 

4. Vanas Testamendis on kaks tuntuimat kinnor ja shofar. Esimest seostatakse otseselt 

kuningas Taavetiga, teine aga oli oluline templiteenistustel. Millise ühise üldnimega 

saame neid nimetada? 

 

5. See vaarao kehtestas ainujumal Atoni kultuse ja rajas selleks uue pealinna. Tema 

valitsemisega algas nn. Amarna periood. Kes oli see vaarao ja kes on tuntuim tema viiest 

naisest? 

6. Kaks vaga hullu Blohhin ja Selivanov liitusid Venemaal levinud hlõstide usulahu 

„laevaga”, sellest kujunes XVIII sajandi lõpuks välja skopetside usulahk. Vaatamata 

karmidele karistustele harrastas see vennaskond siiski enesevigastamist Jumalale 

meeldimiseks. Kuidas nad end vigastasid?  

 

 

 



7. Alates 1531. aastast on ristitud indiaanlasele Juan Diegole kuulunud serape välja 

pandud Mexico katedraalis. Juba nimetatud aastal olla ta saanud äkki ilmunud 

tundmatult indiaaniprintsessilt korralduse korjata Tepeyaci mäelt serape  sisse roose, 

mis seletamatul kombel moondusid .... Mis on serapel rooside asemel praegu? 

 

8. Kes oli see kroonitud pea, kes kalal olles sai teate, et teda ootavad pealinnas Prantsuse 

ja Inglise diplomaadid oluliste lepinguprojektidega? Tema reaktsioon sellele oli lühike: 

„Las Euroopa ootab, keiser püüab kala!”. Selle mühakliku mehemüraka valitsemisaeg 

jäi tosina aasta piiresse! 

 

9. Varakristlik märter Sürakuusast kannab renessansiaegsetel maalidel enamasti 

õlilampi käes, sageli ka kandikut oma silmadega, mis ta olevat armunud austajale 

soovinud kinkida. Kes on see pühak? 

 

10. 1994.a. tulid Matthew Bellamy, Dominic Howardi ja Chris Wolstenholme’i kokku, et 

osaleda kohalikul bändide konkursil nime Rocket Baby Dolls all. Nad võitsid ja 

otsustasidki edasise elu muusikaga siduda. Nüüd peetakse seda briti ansamblit üheks 

parimaks lavalise show poolest. Mis ansambel? /Helind+ video/ 

 

11. Sellel 1933.aastal tehtud fotol istub oma kodukohas  autoroolis mees, kes võinuks olla 

omaaegne superstaar (1884 – 1947) . Kes? 

 

 
 

12.  Kes on need 2 venda – füüsikut (perekonnanimi)? Vanem ( s. 1939.a. Tartus) neist 

talvitus kui Ameerika Ühendriikide Antarktika Uurimisprogrammi (USARP) 

ekspeditsiooniliige 1964. aastal lõunapoolusel Amundsen-Scotti jaamas virmalisi uuriva 

geofüüsikuna, osales jääkihtide dateerimise ja pingviinide koduinstinktide uuringutes 

Noorem ( s. 1945 Fichtelbergis) vend talvitus samas1968. aastal ionosfäärifüüsikuna. 

Vanema venna auks on nimetatud 2170 m mägi Kuninganna Elisabethi ahelikus , 

noorema auks jää- ja kaljujärsak Lõuna-Viktoria Maal. 

            
 



13. 1912. aastal jagas Mart Kuusik olümpial kanadalase Everard Butleriga 3.-4. kohta. 

Mis alal? 

 

14. Tema sünnipärane perekonnanimi oli Oberg ja sündis ta HarjumaalKolga vallas 

Tsitre külas 31. oktoobril 1914. Loomingu hulka kuulub nii ilmalikku, kui ka 

vaimulikku muusikat: kantaadid „Suur Oktoober”, „Jüriöö tuled”, „Lunastus 

Kristuses” ja „Mere laul”ja palju soololaule, koorilaule ning instrumentaalmuusikat. 

         Ta on õpetanud paljusid eesti interpreete ja heliloojaid, samas seotud 

Vennastekogudusega surmani. Kes oli see suurepärase interpreedina tuntud muusik? 

 

15. Tänane Põhja Tallinna Linnaosa Valitsuse avalike suhete nõunik sai sündides nime 

Anatoli Aksjonov , Tallinna Linnavolikogu ja selle mitmete komisjonide liige sai 

sündides nime Maksim Jermakov. Milliste ametlike nimede all nad täna tegevad on?  
 

16. See eesti kunstnik (s. 1972) on autodidakt. Erialalt on ta helilooja, õppinud viiulit 

ning komponeerimist .Maalikunstiga hakkas ta tegelema siis, kui ta aastal 1998 oli 

sunnitud müüma  oma muusikainstrumendid. Esimesed Nokkloomadega akrüülmaalid 

müüs ta samal aastal ning aastaks 2000 pälvis ta juba kunstilaatade edukaima müüja 

tiitli. Oma tehnikad on ta sisuliselt ise välja mõelnud ning aastani 2004 kasutas 

tehnoloogiat nimetusega "tindi baasil graafika sünteetilisel paberil" ning trükkis oma 

pildid spetsiaalsele paberile, kattis UV-kaitsega laminaadiga ning kleepis aluspapile 

Alates aastast 2005 kasutab giclée-nimelist tehnoloogiat ning prindib oma pildid 

lõuendile Kes? 

 

 

17.Aastal 2007 ütles selle perekonnavapi omanik:: 

“Tulumaks on väga rumal maks. Maksustatakse inimeste töötamise efektiivsust. See 

pidurdab majanduse ja ühiskonna arengut sama moodi nagu Keskerakonna „idee” 

valitsussektori palku kunstlikult tõsta. Iseasi on aga kuidas seda teha. Mina teen 

ettepaneku kaotada ära esimese sammuna kõikide inimeste tulumaks, kes saavad palka 

alla 10.000-de krooni kuus. Sest alla selle ei ole ju tegemist tuluga.” Kes ?  

 



18. Mis ühendab neid mehi : Pärt Tarvas , Levi-Danel Mägila , Margus Uus, Andreas 

Lend ?  

 

19. . 2002.a. ilmus Anton Nigovi „Harjutused“ esmatrükk. Kaur Kender kirjutab: 

“ Ta on võtnud autobiograafia huvitavuse, kuna räägib (vähemalt usun mina nii) ainult 

päriselt sündinud asjadest. Kuid Nigov on väga andekas kirjanik. 

Oh, kuidas tahaks ise selline olla, ohkisin naeruhoogude ja liigutuspisarate vahele. Aga 

ma parem ei proovigi Nigovi pealt-näha lihtsat stiili järele aimata. Kui sa ka õpid 

Einsteini käekirja järele tegema, ei saa sinust veel geniaalset füüsikut.“ 

Kes on Anton Nigov? 

 

20. Kes esitavad antud kupleed?/Helind/ 

 

21. Selle vääriskivi nimetus tuleb singaleesi keelest ja tähendab tõlkes „mitmevärviline”. 

Teda võib oskamatutele müüa ametüsti, smaragdi, rubiini, safiiri, topaasi või mõne muu 

värvilise vääriskivi pähe. Leiukohti on maailmas peaaegu igal mandril ja tihti võivad 

„kivikesed” olla meetrijagu pikad ning paarkümmend cm läbimõõdus! Enamasti 

annavad teatud värvid või leiukohad kivimile eraldi nimetuse: värvitu akroiit, punane 

rubelliit, sinine indigoiit, kollane elbaiit, roheline verdeliit või draviit, must burgeriit jne. 

Suurimad leiukohad on Sri Lankas, Brasiilias, USA-s, Madagaskaril, Venemaal, 

Afganistanis ja Ida- Aafrikas. Mis nime kannab see vormirohke ja staatilist elektrit 

koguv mineraal? 

 

 
 

 

22. Kuidas nimetatakse geomeetrias ruumilist rõngassaia ehk sõõriku kujulist keha, mis 

on olnud aluseks paljude topoloogiliste probleemide lahendamisel? 

 
 



23. Keemikud eraldasid seda esialgu taimedest, tänapäeval on enamasti sünteetiline. 

Valem on HOOC-COOH ja nomenklatuurne nimetus etaandihape. Rohkesti leidub 

rabarberis ja spinatis. Rahvakeelse nime sai taimest, milles on teda eriti palju ja mille 

rohke tarvitamine võib kõhu valla päästa. Mis on selle happe tuntuim nimi? 

 

24. Mis on selles loetelus (mis loomulikult pole lõplik!): Tempest, Dingi, Snowbird, 

Firefly, Swallow, Šarpii, Draakon?  

 

25. Viimase aja olulised uudised füüsikamaailmast annavad lootust avada aine massi 

saladus. Selleks otsitakse ligi 40 aastat üht elementaarosakest, mis väidetavalt olla leitud. 

Mis nime see osake kannab? 26.Eesti sisevetes elab vaid üks tursklaste hulka kuuluv 

kala. Ta eelistab jahedat vett ja seepärast asub kudema juba jaanuari alguses. Mis kala? 

 

27. Elektritakistuse ühikuks on oom(Ω). Kuidas nimetatakse aga füüsikalist suurust, mis 

on matemaatiliselt takistuse pöördväärtus? Ja mis on selle suuruse mõõtühikuks? 

 

28. Seda sulamit valmistatakse rauast, millele lisatakse sageli lantaani ja kindlasti mõni 

protsent pürofoorsete omadustega tseeriumi. Millises igapäevases (kõik seda siiski ei 

vaja!) tarbeasjakeses seda üsna kergesti kuluvat hõbehalli sulamit kasutatakse? 

 

29. Kus võime leida sellised objektid: Paabulind, Kiil, Kärbes, Hunt, Tuukan, Altar, 

Kurg ja Fööniks? Loetelu pole lõplik!!! 

 

30. Selle ansambli nime saab eesti keelede tõlkida kui 'silmade kiire liikumine', mida 

kasutatakse paradoksaalseks uneks ehk kiireks uneks. Loodud 1980 Michael Stipe’i, 

Peter Bucki, Mike Millsi ja Bill Berry poolt  alternatiivrokibändina, 1988 – 1996 oldi 

tõelised superstaarid. Kommertsedu tuli lugudega „Losing My Religion“, „Everybody 

Hurts“ 15. stuudioalbum ilmus märtsis 2011. Nimetage ansambel. /Helind/ 

 

 
 

31. Arhitektuur (ladina keelesarchitectura; kreeka sõnast architektōn 'ehitusmeister') 

ehk  ehituskunst  on hoonete ja neid ümbritseva keskkonna kujundamine. Mis on 

profaanarhitektuur ? 

 

 

 

 

 

 

 



32. Kuidas nimetatakse islami ehituskunstis ornamente, mis põhinevad keerulistel 

geomeetrilistel ornamentidel ning taimeväätidel ning vartel? Olgu lisatud, et eriti 

populaarne oli see mauride ja saratseenide hulgas Põhja- Aafrikas ja Andaluusias. 

 
 

33. Selle saare põhjatipp on Pedro neem, saare ja mandri vahel on Palki väin ja ka 

samanimeline laht ning mandril Tondi linn. Saare ja mandri vahel on ka veel Mannari 

saared samanimelises lahes ning Aadama silla nimeline kõige „kuivem” ühendustee. 

Millisest saareriigist ja mandririigist on juttu? 

 

34. 2009.aastal ilmus ajakirjanduses teade , et Somaalias korraldati islamistide poolt 

samuti suur viktoriin – muidugi Koraani tundmise peale. Mälumäng organiseeriti 

eesmärgiga noori mehi kasvatada, ütles šeik Abdullah Alhaq al-Shababist. Mis oli 

auhinnaks?  

 

35. Selle koraali kohta ütles Engels, et see on XVI sajandi marseljees. Autor oli 

loomulikult tuntud ja sõnakas: üle 40 kirikulaulu ja suur hulk „Lauakõnesid”, mis peale 

tema surma sõprade poolt avaldati! Kes oli see Engelsile tegelikult vastumeelne autor ja 

mis on koraali pealkiri eesti keeles? 

36. Kelle rist on pildil kujutatud Furca? 

 

 

 
 

 

 

37. Paljudes keeltes kohendatakse nimed lühemaks või suupärasemaks. Nii on saanud 

Jamesist Jim ja Jacobist Jack. Rootslased on suutnud kohendada isegi Karli! Mis on 

rootslastel Karlist saanud?  

 

38. Kes või mis on BÖN (ka: BON või BÖÖN) ?  



 

 

39.Islami õigusteaduse praktikas on õigusemõistmisel neli õigusallikat: Koraan, Sunna 

ning kaks ülejäänut on meilegi mõistetavad. Neist veel nimetamata allikatest esimene 

iseloomustab eriti anglo- ameerika õigusruumi, teine aga puudub sageli meilgi poliitikas 

ja õigusemõistmisel! Mis on need kaks õigusemõistmise „tugipunkti”? 

 

40. 1978 Andy McCluskey ja Paul Humpreysi poolt Liverpoolis loodud ansambli 

esimene singel Electricity ilmus 1979 pseudonüümi Martin Zero nime all. 1980.a. ilmus 

esimene LP praeguse nime all. Hiilgeaegadeks olid 1980-ndad, 1990-ndad. 2005. tuldi 

uuesti kokku.ja 2010 ilmus CD/ vinüül History of Modern. Antud lood on ansambli 

1984.a. ilmunud plaadilt „Junk Culture“. Nimetage ansambel./Helind/ 

41. Indoneesias Kopi Luwak ja Filipiinidel Kape Alamid, hinnaline aga igal juhul (kuni 

1200 $ kg). Eestis pole seda letil ilmselt nähtud, Soomes pidavat mõnikord olema! Mis 

see on? 

 

42. 45 aasta eest lõid vennad Jonas ja Robert af Jochnick firma, mis tänaseks on tegev 

üle maailma 60-s riigis kogukäibega üle 1,5 miljardi euro. Tootmisettevõtted on Rootsis, 

Poolas, Hiinas, Indias ja ka Venemaal. Firma nime laenasid nad 12. -15. sajandi 

Prantsuse kuningliku dünastia lipult. Mis firma?  

                                                                                                  
43. 1970-ndate algul võttis ameeriklane William Zimmermann St. Louisist esimesena 

patendi esmapilgul tarbetuna näinud pisitarvikule, mille üheks koostisosaks oli kartong 

( tänapäeval plast).  Ese osutus üllatavalt populaarseks, eriti just kollektsionääride seas. 

Suurimad kogujad on USA-s ja Venemaal. Suurim, üle 30 000 eksponaadiga kogu on 

ameeriklannal Luise J. Greenfarbil. Millega on tegu?  



 

 

44. Tänaseks on see üks edukamatest Jaapani korporatsioonidest maailmas. Alguse sai 

ta 1908. aastal, kui Kenekichi Yasui asutas omanimelise remondifirma. 1925. aastal 

pärisid selle Kenekichi pojad ning nimetasid selle ümber lähtuvalt omatoodangu 

müügist. 30-ndate alguses disainis üks vendadest, Jitsuichi Yasui toodangut ning lisas 

tehnilisi uuendusi. 1947. alustati edukalt eksporti. Mitmekesistatud toodanguga  

suunduti 1954.a juba Ameerika ja 1958.a. Euroopa turule. Korporatsiooni juhtkonnas 

on siiani endiselt Kenekichi järeltulijad . Mis firma ? 

 

 

 

 

45. Selle spordiala esimene kaasaegne ametilk võistlus peeti 1926. aastal Tallinnas ja 

osaliselt ka Pärnus. Alaliit loodi aga alles 5 aastat hiljem ning kohe osaleti ka MM-il 

Lvovis. Eestlastele eriti edukad olid MM-id Roomas (1935), Helsingis (1937) ja Luzernis 

(1939). Mis on see 1896. aastast olümpiaalana palju muutusi läbi teinud ala? 

46. Millises Eesti maakonnas on sellised kohad: Harju, Nõmme, Sigala, Moka, Lelu, 

Ulja, Jõesuu, Risti ja Hirmuste? Loomulikult pole see loetelu lõplik! 

 

47. 1864. a. pühitseti Seli- Tõstamaa Püha Vassilius Suure kirik, mis tänaseks on 

suuresti tänu väliseestlaste abil taastatud ja kasutatakse nii jumalateenistuste kui 

kultuuriürituste läbiviimiseks. Kus on see kirik ehitatud ?  

  



48. Selles Pärnumaa vallas elab 1215 elanikku, on 42 küla ja vallakeskus asub samuti 

külas, mille kaugus Tallinnast on 125 ja Pärnust 37 km. Territooriumist vaid veidi üle 

poole on põllu- ja metsamaad. Vallas on 2 põhikooli, rahvamaja ja 2 raamatukogu. 

Kohalik vallaleht kannab nime „Junnumaa Kuukiri“. Siitkandist oli pärit ka prohvet 

Järve Jaan, kelle ennustuse “ Kõik maailm läheb poodi, inimesed panevad poeriided 

selga" paikapidavust me täna näeme. Mis vald?  

 

                                     
 

49. Millal toimus esimene Vändra Maraton?( eksimus 5a. = 1 p.)  

 

50.  Argentiinas – tango, Brasiilias – samba , Kuubas – rumba ja mambo. Millist tänast 

võistlustantsu kirjeldati algselt kui “rumbat ühe lisalöögiga" ja “mambot guiro 

rütmiga".  

Tantsu nimetus on pärit Haiitili, loojaks on peetud Enrique Jorrini ja Euroopasse 

toojaks Briti tantsuõpetajat Pierre Margoliet. Mis tants ? 

51.  See organisatsioon taasloodi 2010.aastal. Juhatusse kuuluvad Liis Lukk, Laura 

Nõlvak ja Kalle Kõiv. Neil ja veel mõnel ( H. Bergmann, I. Sammul jt.) vastava eriala 

esindajal on litsents õpetada midagi imiteerima ühe teise, hästituntud elukutse 

esindajaid. Alates 2010. aastast korraldavad nad Eestis vastava eriala rahvusvahelisi 

koolitusi. Mis organisatsioon?( Ala= 1p.) 

 

                         
 

 

 L.Lukk   L. Nõlvak        K. Kõiv 

 

 

 

 

 

 



 52. Hele – Riin Moon on lõpetanud TÜ geenitehnoloogina, samas on töötanud ka 

aeroobikatreenerina . Ta on kirjutanud 3 auhinnatud romaani ( „Mina, Mortimer“ jt.) , 

luulet, novelle, stsenaariumi mustale komöödiale „Stalker“ .Hetkel on 

pühendanud end näitekirjandusele.Oma kirjanikunimest kirjutab blogis 

„Morbidaarium“, et see on pseudonüüm, mis on loodud teenima vastavaid teoseid. 

Ometigi tunneme me teda peamiselt kirjanikunime järgi. Mis on H.- R. Mooni 

kirjanikunimi?  

 

 

 

53. Armeenia panir,Türgi peynir, Pärsia pem. Kuidas on see eesti keeles? 

 

54. See tuntud eesti kirjanik elas 79- aastaseks. Oma teoste väljaandmisel kasutas ta ka 

varjunimesid Hannes Vesiloo ja Sillaehitaja.Kuigi teda on peetud pigem kommunistiks 

ja vasakpoolseks, üritas ta Teise Maailmasõja ajal põgeneda Nõukogude Liidust läbi 

Aasia vabasse maailma, kirjutas oma seotusest hävituspataljoniga pihtimuskirja J.Vares 

Barbarusele ja tahtis end 1940-tel aastatel lasta hulluks kuulutada, õppides selleks pähe 

skisofreenia tunnuseid kirjeldava peatüki entsüklopeediast. Esimesed 2 abielu olid 

värvikad ja teine naine tegi ta isegi tollases mõistes vaeseks. Tal oli abikaasade ja 

armukestega 10 last (4 poega ja 6 tütart)kellest  mitmed on kirjanikud või tõlkijad. Kes?  

 

55. Kes on autor ja kes esitaja?/Helind/ 

 

 

56. Üle 40% meie õpetajaist on vanemad kui 50 aastat, alla 30-aastasi on kõigest 8,3%. 

Vanemate õpetajate osatähtsus on suur teisteski Euroopa riikides: Austrias, Tšehhis, 

Rootsis, Hollandis, Saksamaal, Itaalias. Kõige vähem on neid noori Itaalias. Kui suur on 

Itaalias alla 30- aastaste õpetajate osakaal ( protsentides)? / Eksimisvõimalus 1 % = 1p./ 

.  

 



 

57. Kus antakse välja filmiauhinda Kuldpõrnikas? (Riik, linn) 

 

 
 

 

 

58. Kelle mälestusteraamat algab nii?”Minu isa Aleksander Sergejevitš Tanejev oli 

kakskümmend aastat järjest Tema Majesteedi kantselei juhataja ja riigisekretäri 

tähtsas ametis. Samal kohal töötasid enne teda nii tema isa kui vanaisa- keisrite 

Aleksander I, Nikolai I, Aleksander II ja Aleksander III ajal. Minu vanaisa, kindral 

Tolstoi, oli Aleksander II tiibadjutant ja tema vaarisaks oli omakorda kuulus 

feldmarssal Kutuzov. Emapoolne vaarisa oli mul keiser Paul I sõber krahv Kutaissov. 

Isa kõrgele ametipostile vaatamata oli meie perekonnaelu lihtne ja tagasihoidlik. ...” 

 

59. Ta sündis 1975. aastal. Lapsena osales filmi „ Lookin’ to Get Out „võtetel.14- 

aastaselt asus tööle modellina Finesse Model Management’is Londonis ja New Yorgis, 

osaledes mitmes muusikavideos, s. h. Meat Loafi ja Lenny Krawitzi videotes. Tema 2 

aastat vanem vend on filmilavastaja.  21- aastaselt abiellus briti näitleja Jonny Lee 

Milleriga.  Kes?  

 

60. Kirju päritolu ja elulooga 1946.a sündinud daam oli bulvarilehtede „kangelanna“ 

ajal, kui ta oli eraeluliselt seotud M. Jaggeriga ja peeti seotuks    J. Morrissoni siitilmast 

lahkumisega 1971.a. 1979.a. pööras karjäärile uue lehekülje just albumiga „Broken 

English“. Tänaseks on lisaks hiilgavale lauljakarjäärile tuntud ka kui suurepärane 

filminäitleja (s.h. kõrvalosas „Näod rahva seas“ -2011) Kes? /Helind/ 

 

 



      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vändra 2012 vastused 
 

 

1. Galenos          Ü 

2. Egiptus           Ü 

3. Lusus - eepos „Lusitaanid”         Ü 

4. pillid - nn. Taaveti harf ja sarvpasun        Ü 

5. Ehnaton ehk Amenhotep IV ja Nofretete       Ü 

6. (Enese)kohitsemine          Ü 

7. Guadalupe Jumalaema         Ü 

8. Aleksander III          Ü 

9. Püha Lucia           Ü 

10. Muse           N 

11. Martin Klein          N 

12. Oona -  Henn Oona ja Hain Oona        N 

13. sõudmine - ühepaat          Ü 

14. Hugo Lepnurm          Ü 

15. Aksjonov – Üllar Luup; Jermakov – Max Kaur      N 

16. Nerva - Koit Nerva          N 

17. Tõnis Palts           N 

18. C- Jam           N 

19. Tõnu Õnnepalu          N 

20. Jüri Järvet, Eino Baskin - G. Podelski „Haanja miis läts kooperatiivi“   N 

21. turmaliin           Ü 

22. toroid            Ü 

23. Oblikhape           Ü 

24. jahiklassid           Ü 

25. Higgsi boson           Ü 

26. Luts            Ü 

27. Juhtivus, siimens          Ü 

28. Välgumihkel           Ü 

29. tähtkujud lõunapoolkera taevas        Ü  

30. R.E.M.           N 

31. Ilmalik arhitektuur          N 

32. Arabesk           Ü 

33. Sri Lanka ja India          Ü 

34. relvad - esikohale tulnud meeskond võis koju viia karabiini, kaks granaati, maamiini ja  

600 euro  väärtuses bürootarbeid. Teisele kohale tulnud võistkond sai AK-47 koos 

laskemoonaga          N 

35. Martin Luther, „Üks kindel linn ja varjupaik”      Ü 

36. Varaste rist - tegelikult oli Furca rist karistusvahend , ristatud puud olid otstest 

lõhestatud ning kurjategija kinnitati karistuseks sinna külge.    N 

Sarnane on ka ankurrist                                Furca rist 



        

37. Kalle            Ü 

38. Usund Tiibetis          N 

39. analoogia(pretsedent) ja konsensus        Ü 

40. OMD            N 

41. Kalleim kohv  -läbi tsiibetkassi seedimise käinud robusta oad    Ü 

42. Oriflame           N 

43. Külmikumagnet          N 

44. Brother           N 

45. laskmine           Ü 

46. Hiiumaa           Ü 

47. Riias    -  1861 – munkade poolt ka detailidena jääteed pidi kohale toodud  N 

48. Koonga vald           N 

49. 1956.a. ( 30. sept.) – 6 osavõtjat, neist 2 katkestas. 1956 – 1994 (1.V. Puusepp) N 

50. Tša – tša           N 

51. MTÜ Eesti Lavavõitluse Liit lavavõitlus= 1p     N 

52. Birk Rohelend          N 

53. Piim            Ü 

54. Aadu ( Adolf Edmund) Hint         N 

55. K. J. Peterson; Arvo Kukumägi        N 

56. 0,4 % ( 1p = 0 – 1,4 %)         N 

57. Rootsis  - Stokholmis ja Göteborgis vaheldumisi      N 

58. Anna Võrubova          Ü 

59. Angelina Jolie          N 

60. Marianne Faithfull.  – täisnimega Marianne Evelyn Gabriel Faithfull  N 

 

 


