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LOODUS 

 

1. Kes on pildil?       2. Mis taim? 

   
3. Mis kala? 

 
 

4. Mis tõugu koer?     5. Mis liblikas? 
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6. Põhitõde on, et SHIN on kõige kõrgem ja SOE on madalaim. Nende vahele jääb TAI, mis 

väljendab inimest, kes elab taeva ja maa vahel. 

   Mille lihtsamaid kompositsioone see on? 

 

 

7. Krokodille on 13 liiki, kaimaneid 5 liiki, gaaviale 2 liiki nagu ka väljaspool troopikat elavaid 

alligaatoreid. 

   Nimetage need kaks alligaatoriliiki, kes erinevalt teistest krokodillilistest lepivad jahedamate 

vetega ( mis kajastub ka teatud määral nende liiginimedes)? 

 

8. Edela-Saksamaa põhja- lõuna suunalised  Shwarzwaldi ( must mets) mäed kuuluvad maailma 

vanimate mäestike hulka, olles tekkinud varem kui temaga piirnev Baieri Alpide eelmäestik. 

   Mis puudest koosneb piirkonnale nime andnud nn. Must mets, mille hooldamiseks loodi 1864.a. 

esimese Saksa looduskaitseorganina MUSTA METSA SELTS (SCHWARZWALDVEREIN)? 

 

9. Kogu maailmas kasutatavatest taimekaitsemürkidest kulub veerand selle kultuurtaime 

kaitsmisele, kuigi selle all on ainult 3% haritavast maast. 

    Mis taim SEE on, mida kasvatatakse ligi 100 riigis, kuid ¾ maailmatoodangust tuleb Hiinast, 

Indiast, USA-st ja Pakistanist? 

 

10. See roosaka varre ja väätidega taim ei saa fotosünteesiga hakkama ja parasiteerib Eestis 

enamasti kõrvenõgesel ja Ameerikas tomatil. 

      Mis kassitapuline see on, kes leiab oma peremeestaime üles lõhna abil? 
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11. Mõiste GEY mees-homode tähenduses tuli USA-s kasutusele 1960 –ndail  aastail ja 1973. a. 

tühistati nende survel seadus, mis luges homoseksualismi haiguseks. GEY tuli nende 



inglisekeelse loosungi esitähtedest. Mida see deviis-loosung võis maakeeli tähendada, mis selle 

mõte? 

 

12. Kõigi aegade kuulsaimate poolakate edetabelis on kolmandal kohal Krzysztof Penderecki, teisel 

kohal Johannes Paulus II. Kes on esikohal? 

 

13. Kuidas seda väljapaistvate meeste seltskonda nimetati – nende üldnimi ( peamehe    jätame 

nimetamata)? 

      Nende nimed ärasuremise järjekorras olid: Perdikkas , mõrvati u. 320 eKr. 

- Philippos III Arrhidaios, hukati 317 eKr. 

- Eumenes, hukati 316 eKr. 

- Antigonos I Monophthalmos, langes lahingus 301 eKr. 

- Ptolemaios I Soter, elas 84- aastaseks, suri loomulikku surma 283 eKr. 

- Lysimachos,langes lahingus 281 eKr. 

- Seleukos I Niktor, mõrvati 281 eKr. 

   Mis üldnime all need mehed ajaloos tuntud? 

 

14. Ta oli ainus Eesti kõrgem sõjaväelane, kellel oli kolm Eesti Vabadusristi – I/2, II/2, II/3. Ta 

ülekuulamistoimikud Permis olid 16 köites, igas 300 lehekülge. Kes see 52. aastaseks elanud 

mees, kes viidi püssitorude ette 8.V 1942. a. Solikamskis? 

 

15. Kes see tuntud mees? 

      - sündinud 19.04.1941. a. Võrus 

      - ema Benita ja isa Ruudi olid õpetajad 

      - lõpetas Paide KK, ülikoolid jäid lõpetamata ( füüsika, inglise filoloogia) 

      - olnud 1967 - 68 Tallinna Reisi- ja Ekskursioonibüroo juhataja, kuid tuntus teistest avaliku elu 

sfääridest 

      - 1992 – 1998 Riigikogu liige, praegu pensionär 

      - viimane raamat – „ Igal linnul oma laul“  

 

16. 1956. a. sündinud talõši vähemusrahvusest ehitusinseneri haridusega mees oli 2003 kuni 2005 

pealinna linnapea, peale seda valiti riigi presidendiks. 

      Kes see maailma kuulsaim talõšš? 

 

17. Timothy Brown elab praegu San Franciscos, kuid maailma asjaomastes ringkondades on ta tuntud 

kui „ Berliini patsient“, sest temaga seotu sai alguse 1995.a. Berliinis. Mille poolest on „ Berliini 

patsient“ maailmas ainulaadne? 

 

18. 2012. a. sai elutöö – Oscari üks Kanada eestlane, elektroonikainsener. Kes see mees ( 2p.) või mis 

filmivaldkonna töö eest teda tunnustati ( 1p.)? 

19. Ta on öelnud, et „füüsika on ainus teadus, ülejäänud on margikorjamine“ Oma Nobeli preemia sai 

ta siiski keemia alal. Ta on ka öelnud, et on maailmas esimene edukas alkeemik, kes muutis 

lämmastiku hapnikuks. Mees läks haiglasse lihtsale nabasonga operatsioonile, kuid kuna ta oli 

lord, siis pidi inglise etiketi järgi opereerima aadliseisust kirurg. Kes oli see teadlane, kes pidi 

1937. a. surema siniverelisuse tõttu, kuna operatsioon viibis väärika arsti otsimise tõttu? 

20. Kes laulab? 
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21. Sel Euroopa riigil on 5 presidenti, 13 peaministrit, 130 ministrit ja 760 parlamendisaadikut. 

Selline asjade korraldus läheb riigile maksma üle 50 % SKT-st. Mis riik peab oma põhiseadust 

muutma, et pääseda Euroopa Liitu? 

 

22. Versailles`i rahulepinguga sai II Rzeczpospolita põhjasuunalise merelepääsu koridori, mis oli 

kohati 200, kitsamas kohas 30 km lai ja merepiiri oli 71 km. Poolakad asusid kähku kalurikülasse 

sadamat ehitama ja 1926. aastal elas seal 100 tuhat poolakat. Valmis saanud sõjasadam oli 

Oksywie, mis oli tuntuks saanud kauba- ja kalasadama nimi?  

 

23. Rooma hiilgeaja impeeriumi äärmised punktid olid: 

      N – Lindum Damniorum 

      O – Seleukeia 

      S – Psechis 

      W – Olisipo 

      Mis tänapäeva riikides need impeeriumi äärmised punktid asusid? 

 

24. 1998. a. puhkes selles riigis kodusõda võõrtöölisi esindava Malaita Kotkaväe ja kohalike  

Isatabu Vabadusliikumise vahel( Isatabu – peasaare nimi). Konflikt siluti väliselt 2000.a. 

rahulepinguga, kuid pinged jäid püsima, kuna majanduselu oli enam- vähem hävitatud. Alates 

2003. a. tegutseb riigis ja korraldab rahaasju Piirkondlik Abimissioon (RAMSI). Mis inglise 

riigikeelega riik see on, kus kohalik elanikkond on 97 % melaneeslased, kellest inglise keelt 

oskab 2 %? 

 

25. 1583. a. oli Liivi sõja lõpp. Ivan Julm oli sunnitud Rootsiga sõlmima kolmeaastase Pljussa 

vaherahu ( mis jäigi püsivaks) eelkõige meie sugulusrahva ülestõusu mahasurumiseks sise- 

Venemaal. Kelle mässulisus lõpetas verevalamise Eestimaal? 

 

26. 1730. a. hakkas endine Briti parlamendiliige Charles Townshend energiliselt põllumajandust 

edendama. Ta alustas ühe tuntud söödakultuuri intensiivkasvatamisega, et saaks oma karja 

ületalve pidada. Seni oli tavaliselt sügisel suurem osa pudulojuseid maha tapetud, nüüd said 

inglased esmakordselt aastaringselt värsket liha süüa, samuti kasvasid loomad suuremaks. Mis 

tagasihoidlik taim pani Inglismaal aluse agraarrevolutsioonile, mis pani aluse ka rahvaarvu 

kiiremale kasvule? 

 

27. Mis esmakordselt ettetulnud majanduspoliitilise asjaga pidi Egiptuse Uue riigi vaarao Ramses 

III kokku puutuma 1156. a. eKr el - Medina nekropoli ehituse käigus? 

 

28. 14. juunil 1858. a. löödi Mahtra sõja käigus maha üks ohvitser ja 10 talupoega kaotas elu. Kes 

olid need kaks kõva eestlast, kes järgneva karistuse käigus said 1000 kadalipuhoopi, kuid jäid 

elama? 

 

29. 1944. a. asutati Pirital Waffen SS Jagdverbandi luurekool, kus üldkehalist treeningut ja jiu-jitsut 

juhendas varjunime Feliks all üks tuntud Eesti olümpiamees. 1944.a. lõpus ta arreteeriti. Vabanes 

1956. a., suri 1958. a. 

   Mis olümplase elu lõpp? 

 

30. Kes räägib? 
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31. 1984. a rajas nägemispuudega nõelravitseja Shoko Ashara ususekti Ülim Tõde. Sekt muutus 

oma tõde kuulutades vägivaldseks ja hakkas rahvarikastes kohtades tegema 

      mürkgaasirünnakuid, kus oli mitukümmend hukkunut ja tuhandeid kannatanuid. Sekti 13 liiget 

ootavad oma kuritegude eest poomissurma täideviimist.  

     Mis mürkgaasi Ülim Tõde kasutas, mida enne neid oli viimati 1988. a. Saddam Hussein 

kasutanud kurdide vastu? 

 

32. John Steinbeck nimetas praeguseks kohati unustatud ja läbimatu kõrberaja omal ajal Maanteede 

Emaks. Ta avati 11. nov.1926. a. – 2451 miili (3945 km), läbides 8 osariiki.  

      Mis olid legendaarse Route 66 algus- ja lõpp-punktide linnad? 

 

33. Mullu, 2011. a. külastas Eestit 5,3 milj. väliskülalist. Enim – 2,2 milj. Soomest,  Venemaalt 0,6 

milj., Lätist 0,5 milj. jne.  

      Mis suhteliselt edumeelne meetod oli külaliste arvu mõõtmisel kasutusel? 

 

34. Läänemaailmas peetakse seda Gordobas sündinud meest tähtsaimaks islami filosoofiks. 

      Dante lõpetab tema nimega paganlike mõtlejate nimistu põrgu esimeses ringis. Ta on üks kahest 

moslemist, keda Dante üldse mainib. Gordoba mõtleja oli Aristotelese kommenteerijana üks 

renessansi esilekutsujaid, kuid tõsiusklikud moslemi teoloogid leidsid, et ta on koraanist 

taganenud.    

      Kes see mõtleja (1125-1198), kes oma intellektuaalse hulljulguse eest lõpetas elupäevad 

pagulasena Marokos?  

 

35. 1880. a. lahendas prantsuse insener Charles Lartique monorelsi kasutuselevõtuga nn. Alžeeria 

probleemi.  

      Milles see tõepoolest Alžeeriast alguse saanud probleem seisnes? 

 

36. Esimene patent sellele seadmele võeti 1833. a. ning väljamõtleja Budding reklaamis asja, kui 

„tööriista maahärrasmehele meelelahutuslike, kasulike ja tervislike toimingute jaoks“. 1840. 

aastaks oli müüdud 1000 seadet, sest hooajati oli seni mõisates kuni veerand tööjõust oma 

ihurammuga probleemi lahendamas. 

      Mis vajalik seade ilmus kasutusse 1833. a.? 

 

37. 1763. a. tegi prantsuse veinikaupmees Claude-Emilie-Jean Babtiste Litre esimesed 

mõõdujaotusega klaasanumad, ning tegi ettepaneku mõõta ruumala selles sisalduva vedeliku 

massi kaudu. 

      Mis oli algul Litre liitris standardvedelikuks? 

 

38. Selle Hollandi linna disainiakadeemiat peetakse maailma parimaks tööstusdisaini kooliks. Riigi 

iseseisvuse sajandaks aastapäevaks rajas 1913. a. vendade Gerardi ja Antoni perekonnafirma 

töötajatele spordiklubi PSV, millel nüüd üleeuroopaline tähtsus.  

     Mis on see Meuse jõe orus Prommeli jõe suudmes asuv tööstus- ja teaduskeskus? 

 

39. Ese 

 

40. Ese 

 

KUNST 

41. Kelle skulptuurigrupp „Juudit ja Olovernes“? 42. Mis riigis me võime kohata niisugust  



           rahvuslikku ehitusstiili? 

         
43. Kes on kunstnik?  

  
44. Kes on kunstnik?       45. Kes? 

  
 

46.Kes on selle vaimuhaigete portreede seeria autor? 

http://balticshorts.com/wp-content/profile-pics/30.jpg


   
 

47. Kes on kunstnik?     48. Kes?  

  
 

49. Kes on kunstnik?     50. Mis loss? 
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51. Lõuna-Hispaanias on teatavasti populaarne puhkusepiirkond Costa del Sol ehk Päikeserannik. 

Ka meile palju lähemalt Liivi lahe äärest leiab Läti kuurortlinna, mis kannab maakeeli“ 

päikeserandade“ nime.  

     Mis see Läti linn? 

 

52. Seda Lõuna- Ameerika suuruselt kolmandat jõge (2730 km) pidas selle deltasse jõudnud 

Kolumbus maailma suurimaks jõeks. Umbes sama pika Doonauga võrreldes voolab temas neli 

korda rohkem vett.  

      Mis jõgi see on, mis voolab ligi 1 miljoni km² suurusel endanimelisel madalikul? 

 

53. Botsvana on Aafrika stabiilsemaid ja tänu teemandikaevandamisele üks mandri jõukamaid 

riike. Iseseisvumisel 1966. a. leppisid tsvanad sellega, et nende ajalooline kuningate residents 

jäi LAV Loodeprovintsi alale, uuest keskusest Gaboronest teisele poole Malapo jõge. 

      Mis on see ajalooline tsvanade kaotatud pealinn, mille pärast juba Buuri sõjas peeti tõsiseid 

lahinguid?  

 

54. Huang He ( „kollane jõgi“), pikkus 5464 km, delta 8000 km², toob kaasa 34 kg setteid 1m³ vee 

kohta.  

      See on Kollase jõe perioodiliste üleujutuste peapõhjus ( näit. 1931.a. hukkus ligi 4 miljonit 

inimest). Kuidas setted tekitavad uputusi? 

 

55. India väikseim liiduterritoorium ( 32 km² üldpinda) kannab nime “sada tuhat saart“, kuigi 

arhipelaagis on neid 36, millest välismaalastele on avatud Bangaram ja Kadmat.  

      Mis see Andamani  meres asuv saarerühm, keskusega Kavaratti saarel ja lennuväljaga Agatti 

saarel? 

 

56. Mis riik (omakeelselt “kaks merd“) on kõige väiksem ja tihedaima asustusega Araabia riik? 

 

57. 1914.a. heiskas mereväekapten Iljassov saarestikus Vene lipu ja kuulutas need alad omal 

algatusel Vene territooriumiks. Tsaari õukonnal jätkus siiski taipu kohta mitte Romanovite 

maaks nimetada. 

      Kuidas seda 191 saarelist saarestikku esmaavastajate pandud nimega kutsutakse, sest ka 

nõukogudeaegsed kandidaadid Lomonossov ja Kropotkin jäid kõrvale? 

 

58. Kuidas nimetatakse maailma suurimat soolavälja - 10500 km², soolakihi paksus mitu meetrit-,  

mille pinda vihmaperioodil katab mõni cm vett? (Asukohariik 1p.) 

 

59. Mis nimeline on Okeaania suurim jõgi – 1126 km- mis algab Victor Emanueli mäeahelikust, on 

tuntud oma jõeloogetega, valgala on üle 80 tuh. km² ja voolab läbi suundmeosa Muriki järvede 

Bismarcki merre? 

 

60. Mis ainet näete? 

 

 

 

 

 

 

VII NAINE,  MÄLUGIGANT 2012 

 



61. 2008. a. novembris surid kaks vägevat naist. Üht kutsuti Mama Afrika ja teist oleks võinud 

tinglikult teise ilmajao emaks kutsuda, kuigi passi järgi oli ta Zoila Augusta Emperatriz 

Chavarri del Castillo. 

      Mis levinenumate nimede all olid need daamid tuntud? 

 

62. Üks kuulsamaid hetääre elas 4. saj. eKr ja oli tuntud kombe poolest määrata hind vastavalt 

kliendi meeldivusele. Usutakse , et ta oli modelliks Praxitelesile Knidose Aphrodite kuju 

tegemisel ( mille järgi omakorda valmis Milose Venus).  

      Kes see väljapaistev iludus, keda tuntakse ta hüüdnime järgi ( mida eesti keelde on tõlgitud kui 

KÄRNKONN, mis ilmselt viitab kollakale jumele)? 

 

63. New Yorkis 1906. a. juudi immigrantide pere üheksanda lapsena sündinud Esther Mentzer oli 

erakordse ärivaistuga ja temast sai Ameerika rikkaim end üles töötanud naine. Ta kasutas 

kosmeetikatööstuses mitmeid turundusnippe ja praeguseks on ta loodud  perefirma käive enam 

kui 8 miljardit $.  

      Mis nime all see naine tuntud, kes ajakirja TIME valikus ainus naine 20. saj. esikahekümne 

äritegelase hulgas? 

 

64. Mis elukutse naispoole esimesed esindajad olid Aleen Isabel Cust( kes praktiseeris küll varem, 

kuid sai 1922. a. iseseisva töö õigused), Euroopa esimene ala litsenseeritud naisesindaja 1915.a. 

Agnes Sjörberg ning Eesti esimene naine sel alal oli Tiiu Koplus ( alates 1925. a.)?  

 

65. Setu vägimehel – viljakushaldjal Pekol olid pojad Jorosk ja Merosk.  

      Kes oli nende ema? 

 

66. 1948. a. Londoni OM-l 4 kulda võitnud Fanny Blankers - Koen oleks võinud neid ka 6 võita, 

sest tal jäi võistlemata kõrgus- ja kaugushüppes, mille maailmarekordid olid tema nimel. 

Kirjutatakse küll võistlusalade ajagraafikute kattumisest, kuid tegelikult polnud hollandlannal 

õigust neil aladel startida. Miks? 

 

67. Millise ajaloolise valitsejanna ja iluikooni nimi pidi tõlkes tähendama „veatult ilus naine on 

sündinud“? 

 

68. Kes see vanim elusolev Nobeli preemia laureaat, kes sündis 1909.a. Torinos, oli pikka aega 

USA-s teadustööl ning sai koos S. Coheniga Nobeli meditsiinipreemia närvikasvufaktorite 

uurimise eest? 

 

69. Juriidiliselt tähtsa õigusvõime tekkimine määratakse minutilise täpsusega ning selle juures 

kasutatakse nn. Apgardi hinnet ( 1 kuni 10). 

      Mida tähendab kui Apgardi hinne on vähemalt 1? 

 

70. Kes laulab? 
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71. Sel aastal eestikeelsena üllitatud Maailmakirjanduse leksikonist oli optimistlik mõnd eestlast 

leida, kuid rahustuseks seegi, et lätlasi, leedulasi ka pole. Idanaabritest 

    on mõniteist nime, sealhulgas suur luuletaja Lomonossov, ning põhjapoolsest sugulasrahvast on 

äramärkimist väärinud üks romaanikirjanik, kes oma peateose „Vaga viletsus“ kirjutas 1919.a.     

(eesti keele tõlge 1923), kuid hilisemaid tõlkeid ta teostest palju pole. 

    Kellest jutt? 

 

72. Tšehhi Vabariik andis Haruka Murakamile Kirjandusklassiku nimelise auhinna. Põhjuseks oli 

900-lk. ulmeline romaan, mille tegevusaeg 1984. a. Ka romaani pealkiri mängib selle Orwelli 

kultusromaani pealkirjaga.  

      Mis ulmeromaan, kus Suur Vend on asendatud kurjade „väikeste inimestega“? 

 

73. Kes on see autor, kelle romaan „Niguliste õpilased“ on saanud romaanivõistlustel II koha ning 

kelle „Kodutus“ oli kultuurkapitali arvates 2011.a. parim eestikeelne proosaraamat? 

 

74. Kõigi aegade kalleim ostetud raamat kuulub Bill Gatesile, kes omandas Codex Leicesteri 

nimelise käsikirja 31. milj. $ eest. 

     Kelle omalaadne päevik see 72 lk. teos on? 

 

75. Kahe rahvakalendri tähtpäeva vahel aasta jooksul ilmunud “olulise, aga liiga vähe märgatud“ 

kirjandusteose eest antakse välja Siugja Sulepea auhinda, mille 2011.a. sügisel sai näiteks 

Urmas Vadi.  

      Mis sügisesed rahvakalendri päevad on auhindamise raamideks? 

 

76. Kes see Venemaa 25 kõige mõjukama inimese hulka arvatud kirjanik, endine miilits, kellelt ka 

eesti keelde tõlgitud üle 30 teose, ning kelle teoste sage peategelane Anastassia Pavlovna 

Kamenskaja teeb oma vägitegusid ka meie teleekraanidel? 

 

77. Selle praeguseks rohkeltkasutatava termini võttis 1943.a. esmakordselt kasutusele Poola aladelt 

pärit USA Sõjaministeeriumis töötanud advokaat Rafal Lemkin. 

     Mis termin see on, mille koostamiseks kasutati ladinakeelseid sõnu genus ja uccidere? 

 

78. Tennessee Williamsi (1911 – 1983) jaoks oli 1940. a. raske ja segane aeg. Ta põdes 

tuberkuloosi, ootas surma ja sõitis New Yorkist nii kaugele, kui raha võimaldas. Seal kirjutas 

sümboleid täis lühijutu, mille alusel alles 1961. a. etendus näidend, mida pidas oma loomingu 

kvintessentsiks, kõige olulisemaks. 

     Mis selle Acapulco rannas kirjapandud jutu või hilisema näidendi pealkiri? 

 

79. Niisugustes kirjanduslikes trükistes, mille iseloomulikumad esindajad oleks horoskoobid, 

valimislubadused jms., esineb nende koostajatele teada nn. Barnumi efekt. 

      Milles Barnumi efekt seisneb? 

 

80. Maailma vanimas, akadikeelses eeposes soovib Uruki linna ( praegune Varka Iraagis) valitseja 

Gilgameš saada surematuks. Ta esiisa Utnapištim annab talle selleks füüsiliselt pingutava 

ettevõtmise soovituse, mida surematuse soovija oleks pidanud kuue päeva ja seitsme öö jooksul 

teoks tegema. 

     Millega ei tulnud Gilgameš selle aja jooksul toime ja surematus jäi saamata? 

 

 

 



FILM & TEATER 

81.  Kellega on tegemist?      82. Kes? 

    
83. Kellele antakse selline auhind?  84. Kes? 

   

85. Kes?      86. Kellest on tehtud see karikatuur? 

   



87. Kelle rollis on näitlejanna Sue Lyon? 

 

  

88. Kes?      89. Kes? 

 

  

90. Kes? 
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91. Mis võistkonnaala on alates 1900. a. OM-st ainsana püsinud katkematult kavas? 



 

92. Endine narvakas hüüdnimega Leksa on Vene ja Soome kodakondne, isa poolt karjalalane. Kes 

see kolm korda Soome liiga „ kõige vihatumaks mängijaks“ tituleeritud Moskva Dünamo 

jäähokiründaja, kes töötab oma meeskonnas provokaatorina – teeb musta tööd vastase 

ärritamiseks? 

 

93. Mis selle väikelinna nimi, kus kohalikku spordivõistlust vaadates olevat Pierre de Coubertinil 

tekkinud OM taaselustamise mõte? See linnanimi märgiti ära ühe Londoni OM maskoti nimega. 

 

94. 1900. a. Pariisi OM-l olid naistele eraldi alad tennis ja golf. Naisi võistles koos meestega ka 

teistel aladel. Kes šveitslanna tuli esimeseks naisolümpiavõitjaks, võites koos abikaasaga 1,2 

tonniste jahtide purjetamise? 

 

95. Marquis Mills [ ... perekonnanimi] lasi 1917. a. turule esimesed korvpalliketsid, mille müük 

hakkas edenema, kui korvpallur Chuck Taylor asus reklaamiasju ajama. 1950. aastail hakkasid 

ka rokkarid kandma Marquis Mills [ ... ] toodangut. Mis ketsivanaisa nimi on maailma vanima 

ketsi-brändi ümaral küljemärgil täisnimega [ ... ] Chuck Taylor ALL STAR? 

 

96. Eesti sportlaste Londoni OM saavutusi on juba mõneti hinnatud. Kui ühe maailma esinumbri 

üheksandat kohta on nimetatud läbipõrumiseks, siis ühe neiu MM 48. kohaga saadud 

olümpiavõimalus lõppes Londonis 15. kohaga, mida on hinnatud tugevaks tasemeks.  

      Kes see tubli neiu, kelle tegemisi soovitatakse tulevikus tähelepanelikult jälgida? 

 

97. Mis alal ja mis olümpial on Eesti saanud oma võistkondliku medali, kui oldi väljas 

viieliikmelise võistkonnaga? 

 

98. James Naismith mõtles välja ka korvpalli analoogi netballi, mis tema arvates pidi sobima 

rohkem naistele. Mis on korvpalli ja netballi põhiline erinevus palli korvi saatmise poole pealt? 

 

99. Paraolümpial ei mölla väiksemad kired kui n.ö. pärisolümpial. 2012. a. paraolümpial saavad 

jälle võistelda ka vaimupuudega sportlased. Paus tekkis alates 2000. aastast kui ühele hispaania 

parakorvpallurile vist ei meeldinud võidetud kuldmedal ning järelkontrolliga tunnistati 10 

kuldmedali võitjat mitte vaimupuuet omavaks ja olümpiale neid enam ei lastud.  

      Mis IQ number on vaimupuude piiriks vastavasse  võistlusklassi kuulumiseks? 

 

100. Mis hümn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 I LOODUS ( 1 ... 5 pildid)  IV TEADUS, TEHNIKA 

    



1 Norman Borlaug ( Nobeli rahupreemia 1970.a. 31 Sariin 

2 Kuningakübar ( Moneses uniflora) 32 Chicago ja Los Angeles 

3 Vingerjas ( 5 paari poiseid) 33 Turistide päritolu nende mobiilikasutuse järgi 

4 Malta koer 34 Averroës ehk Ibn Rusd 

5 Leinaliblikas 35 Raudteed mattusid pidevalt liiva alla 

6 Ikebana 36 Muruniitja 

7 Missisipi ja hiina alligaatorid 37 Elavhõbe 

8 Euroopa e. valge nulg (Abies alba) 38 Eindhoven, Philipsi kontserni sünnikoht 

9 Puuvill 39 Ese - Firma Jack and Jones maskott 

10 Võrm ( Cuscuta lolium) 40 Ese - Keskaegne iluravi komplekt 

    

 II MEES  V KUNST ( pildid) 

    

11 "Niisama hea kui Sina" 41 Donatello 

12 Frederic Francois Chopin 42 Itaalias Apuulias trullod 

13 Diadohhid, Aleksander Suure  järglased 43 Maarit Murka 

14 Kindralleitnant Nikolai Reek, sünd. Bazõkov 44 Hodler, " Tunne" 

15 Priit Aimla 45 Erki Kasemets 

16 
Mahmud Ahmadinezhad, sünnipäraselt 
Mahmoud Saborjhian 46 Theodor Gericault 

17 Esimene AIDSist paranenu 47 Diego Rivera 

18 Raigo Alas õhuvõtete kiirendatu tehnika eest 48 Kiwa 

19 Parun Ernest Rutherford, lord Nelson 49 Emil Nolde 

20 Heli - laulab Michael Buble 50 Chenonceau loss 

    

 III AJALUGU  VI GEOGRAAFIA 

    

21 Bosnia ja Hertsogoviina 51 Saulkrasti 

22 Gdynia ( Saksa Gotenhafen) 52 Orinoco 

23 N - Antoniuse valli ääres Suurbritannias 53 Mafeking 

 S - Egiptuses Niiluse I kärestik 54 Jõgi alamjooksul ümbrusest 4...10 m kõrgemal; 

 O - Iraagis Tigrise ääres  üle 5000 km kaitsetamme 

 W - Portugalis 55 Lakshadweepi saared,endine Lakadiivid 

24 
Saalomoni saared; peasaar Cuadalcanal e. 
Isatabu 56 Bahreini riik 

25 Tšeremissid e. Niidumarid 57 Franz Josephi maa, avastatud 1873.a.,  

26 Söödanaeris  Austria laevalt "Admiral Tegetthoff" 

27 
Streik, kuna ehitajad polnud kaks kuud 
natuuras tasu saanud 58 Uyun Boliiivias 

28 Aadu Andrei ja Peeter Olander 59 Sepik, Uus - Guineal 

29 Aleksander Kolmpere 60 Ese - kipsist "kõrberoos" 

30 Heli - räägib Jaan Tõnisson   

    

    

    

    

    

 VII NAINE  IX FILM JA TEATER  ( pildid) 

    

61 Miriam Makeba ja Yma Sumak 81 Tim Burton 

62 Phryne 82 Christina Aquilera 

63 Estee Lauder ( 1904 - 2002) 83 Cannesi edukamaile debütandile 

64 Naisloomaarstid 84 Kevin Spacey 

65 Nabra 85 Bernardo Bertolucci 

66 
Tollal ei tohtinud naised võistelda OM-l enam 
kui kolmel individuaalalal 86 Giuletta Masina 



67 Nofretete 87 Lolita 

68 Rita Levi - Montalcini 88 Uma Thurman 

69 
Laps on ( raskustele vaatamata) elusalt 
sündinud 89 David Lunch 

70 Heli 90 Hele Kõrve ( sündinud Kõre) 

    

 VIII KEEL JA KIRJANDUS  X SPORT 

    

71 Frans Emil Sillanpää, Nobeli preemia 1939.a. 91 Veepall 

72 1Q84 92 Leo ( Leonid) Komarov sündinud 1987.a. Narvas, 

73 Olle Lauli, kodanik Olev Lillemets  2011 Maailmameister 

74 Leonardo da Vinci 93 Wenlock 

75 
8.september, kahe aasta ussimaarjapäevade 
vahe 94 Helen de Pourtales 

76 
Aleksandra Marinina, kodanik Marina 
Aleksejeva, sündinud 1957.a.  95 Converse 

77 
Genotsiid ( identsed mõisted heebrea shoah ja 
vana - kreeka holokaust 96 Ingrid Puusta, purjetamise RS-X klass 

78 Iguaani öö 97 Purjetamine, 1928.a. Amsterdam, Tutti - V 

79 "Tekstides leidub alati kõigile midagi" 98 Netballil puudub tagalaud 

80 Ei tohtinud magama jääda 99 70 

  100 Heli - Keenia hümn 

    

 


