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1. Suviti toimuvad Haapsalus joogafestivalid. Sellest tõsiasjast lähtub ka tänane esimene küsimus.
Joogaõpetusel on palju harusid. Neist ühte tuntumat tutvustas läänemaailmale 1969. aastal Yogi
Bhajan. Selle õpetuse nimi tähendab tõlkes armsama juuksekiharat ning seda kasutatakse
metafoorina energia ja selle liikumise kirjeldamiseks. Küsitavas joogas on harjutused, hingamine ,
meditatsioon, kehalukud, mantrad ja käte asendid võrdse tähtsusega. Väidetavalt peaks nende
kombineerimine tugevdama närvisüsteemi, parandama vereringe tööd, soodustama mürkide ja
toksiinide väljutust, ergutama näärmete, lümfide ja neerude tööd. Kuidas sellist joogaõpetust
nimetatakse?
2. Järgnev küsimus on tänavusi ilmaolusid arvestades utoopiline. Maanteeamet tellib vastavat
kompetentsi omavatelt ettevõtjatelt jäätee rajamise. Kokku on tellitavate teede nimistus seitse
jääteed. Läänemaaga on seotud neist neli: Virtsu-Kuivastu, Rohuküla-Heltermaa, Rohuküla-Sviby
ja veel üks. Milline jäätee veel Läänemaal on?
3.Haldusreformi muudetud vallapiirid annavad pikemaks ajaks ainet mälumänguküsimuste
koostamiseks. Läänemaal tekkinud Lääne-Nigula vallaga piirnevad nüüd kaks Harjumaa valda.
Nimetage need vallad.
4.Haapsalus käik võib ebaõnnestunult lõppeda. Nii läks pildil
oleva mehe pojal, kes Haapsalu külastamise järel mullu kevadel
oma ametist ilma jäi ning pidi isa töökohta naasma. Kes on
pildil? (perekonnanimi) →
5. Näete teost nimega „Õhtu Vormsi saarel”. Kes on kunstnik?
Enne II maailmasõda said Eesti inimesed kunstniku loomingut
ka tihti kauplustes kasutada.↓

A
6.Tänavu novembris üritati reastada maailma popimaid sotsiaalmeedia kanaleid. Esikohal asetses
Facebook, mida kasutas ühes kuus üle 2 miljardi kasutaja, poole miljardiga jäi maha YouTube.
Kolmandal kohal olijal oli 800 miljonit kasutajat kuus. Järgnevad Twitter, Reddit ja Pinterest jäid
juba kaugemale maha. Milline 2010.aastal ilmavalgust näinud sotsiaalmeediakanal asub kolmandal
kohal?
7.Fotodel on üks ja seesama
isik. Vasakpoolne pärineb
tema sportlikust
eluperioodist, mille säravam
hetk oli 1986.aastal
võidetud EM-kuld. Teine
pilt aga spordijärgsest
ajastust. Vahepeal oli elus
toimunud oluline muutus.
Niisiis, kes on pildil? Kuna
tal on olnud elu jooksul
kaks eesnime, siis
perekonnanimest täiesti
piisab.→

8. Matemaatikas tuntakse trigonomeetriliste funktsioonide pöördfunktsioone. Neid
pöördfunktsioone on kokku kuus ja nende kohta kasutatakse ühist nimetajat. Kuidas see kõlab?
9. 2003. aastal leidsid arheoloogid ühelt Indoneesia saarelt väikest kasvu inimlase luustiku. Ta oli
elanud umbes 15 000 aastat tagasi ja oskas kasutada kivist tööriistu. Kohe algasid vaidlused, kas
tegu on omaette liigiga või hoopis mingit haigust põdeva homo sapiensiga. Vaidlustes kippus peale
jääma versioon, et tegu on eraldiseisva liigiga. Liik sai nime saare järgi, kus ta leiti. Mis olendiga
tegu?
10.Küsitav alkohoolne jook ilmus tarbijate ette 1928. Toote valmistamisel kasutati teiste seas
Chardonnay viinamarju. Veerand sajandit hiljem sai kaubamärgi uuendaja kõrge riikliku preemia.
Viimase veerandsaja aasta jooksul on toote õiguslik staatus segane - kaubamärgi ainuvaldaja aule
on palju pretendente ning lisaks on neid, kes nõuavad ühe nimepoole eemaldamist kaubamärgist.
Lisaks vihjeks seda, et selle kaubamärki kandva toote tarbimise tippaeg on selleks korraks möödas.
Mis jook/kaubamärk?

A
11.Tema esimene filmiroll oli Poiss, kes tahtis näha radarit ja seni viimane roll Markus mullu
linastunud filmis Rohelised kassid. Nende vahele mahuvad sellised rollid nagu Pipra Mihkel, Harald
Tuvike, Sõjasulane, Koni, Julius, Voldemar Rass, Võmm. Kes?
12.Ukrainas on viimasel ajal asutud usinasti linnasid ümber nimetama. Nii näiteks sai
Dneprodžeržinsk nimeks Kamianske. Uue nime said ka kaks oblastikeskust. Senine Kirovohrad
muutus Kropõvnõtskõi nimeliseks, lisaks muutis nime hoopis suurem ja tuntum oblastikeskus.
Nimetage see. Vastuseks sobib nii vana kui uus nimi.
13.Pildil nähtav rahvuslik peakate on saanud
oma laiemalt tuntud nime Robert Burnsi
loodud napsulembese tegelaskuju järgi. Kuidas
sellist peakatet nimetatakse?→

14. Veebileht 1001tracklists.com avaldas
2017.aasta enimmängitud elektroonilist
tantsumuusiakat mängivate DJ-de edetabeli.
101 parema hulgas on Eesti esindaja Madison
Mars 45. kohal. Eestis tuntud DJ-d nagu
Tiesto, Armin van Buuren või Martin Garrix
on samuti tabeli ladvaosas. Tabeli esimesel real asub aga USA päritolu muusikamees
kodanikunimega Sonny John Moore. Mis on tema esinejanimi? Kõrval asub noormehe kujutis koos
väljalõikega logost.→
15.Kuuldavat lugu on mõned allikad
nimetanud indie-rocki hümniks. Mis
ansambel seda esitab?

A
16.6.juunil 1944 toimus Normandias Teise rinde avamine. Ameeriklased ja britid olid jaganud
maabumispiirkonna viieks lõiguks. Brittide maabumislõigud kandsid nime Gold, Juno ja Sword.
Milliseid nimetusi kandsid ameeriklaste maabumislõigud?
17.Küsitav Hiina telekommunikatsioonivahendite
turustaja on asutatud alles kolmkümmend aastat tagasi,
kuid juba peetakse seda omas vallas maailma
suurimaks. Näete kõrval firma logo, see on punast
värvi. Mis firmaga tegu?→
18.See on imetajate selts, kuhu traditsiooniliselt
paigutatakse kõik ürgimetajate alamklassi kuuluvad
liigid. Erinevalt teistest imetajatest on nad munejad.
Just sellest seltsist võib leida nokklooma ja nokissiili?.
Niisiis, mis imetajate selts?

19.Tegemist on noori mehi, vanuses 18-40 eluaastat,
ühendava rahvusvahelise liikumisega, mille ajalugu sai
alguse 1927 aastal Inglismaalt. Ühenduse koduleht
väidab, et tegemist on ühiskondliku tegevuse väljundiga noortele meestele, kes soovivad oma
töövälist aega kvaliteetselt sisustada. Tänaseks tegutseb küsitav liikumine 58 riigis ning liikmete arv
küündib 30 000ni. Eestis on 146 tegevliiget ning 13 tegutsevat klubi, mis asuvad Tallinnas, Tartus,
Pärnus, Paides, Kuressaares, Haapsalus ja Kärdlas. Kuidas seda ühendust nimetatakse?
20.Läti rahvalauludes on palju juttu Daugava vasakul kaldal paiknenud umbes 18 meetri kõrgusest
lubjakivikaljust, millest allikavesi välja immitses. Rahvaluule andmeil olla kalju tekkinud nutvast
naisest. Seoses Plavinase hüdroelektrijaama ehitusega jäi see lätlastele armas lubjakivipaljand
tekkinud veehoidla voogude alla. Ometi elab mälestus edasi. Nii toovad paljud Eesti turistid
lõunanaabrite juures käies kaasa samanimelisi tooteid. Mis nime see kalju kandis? ↓

A
21.Millise Euroopa riigi suuremaid lennujaamasid saab iseloomustada nii: pealinna lennuväli
kannab helilooja nime, suuruselt teise linna lennuväli on kirikutegelase nimeline, suuruselt
kolmanda linna lennujaam on Nobeli kirjanduspreemia laureaadi nimeline ja suurima sadamalinna
lennujaam on Nobeli rahupreemia laureaadi nimeline. Mis riik?
22.See autorendifirma rajati USAs juba eelmise sajandi keskpaigas. Ettevõtte Euroopa haru on
juured tugevalt Eestissegi ajanud. Üheks edukuse näitajaks on koostöö ernergiakontserniga
pallimängu edendamisel. Eriti edukas oli koostöö mullu. Ennustuste kohaselt tänavu nii hästi ei
lähe. Nimetage see autorendifirma.
23.Seoses Kataloonia sündmustega võib täna küsida pildil olevat härrat
(1882-1940). Ta oli Kataloonia vasakpoolsete vabariiklaste liider, kes
1934.aastal kuulutas välja Kataloonia Vabariigi. Selle eest pidi ta 19341936 vangis istuma. Hispaania kodusõja ajal juhtis ta Kataloonia
omavalitsust. Pärast Franco võitu kodusõjas põgenes küsitav
Prantsusmaale. 1940 andsid Prantsusmaa vallutanud sakslased küsitava
Hispaaniale välja ning ta hukati Barcelonas. Nüüdsete Kataloonia
sündmuste ajal ähvardas üks Hispaania kõrge riigiametnik katalaanide juhte
küsitava isiku saatuse kordamise võimalusega. Kes on pildil? →
24.See 260 ruutkilomeetri suurune Venemaa järv asub Valdai kõrgustikul,
Tveri ja Novgorodi oblasti piiril. Veekogu nimi pärineb tõenäoliselt soome-ugri keeltest. Mõned
allikad nimetavad järve liigirikkuse tõttu Euroopa Baikaliks. Tegemist on soositud puhkekohaga.
Viimastel aastatel on järv rohkem äramärkimist leidnud sellega, et igal suvel toimub selle ääres
noorputinlaste ehk nn našistide suvelaager. Mis järv?
25.Kes on kõrvaloleva
kunstiteose autor? Tegemist on
Itaalia kunstnikuga, kes elas
1888-1978.→

A
26.Need loomad on laialt tuntud heade sportlike
soorituste poolest. Looma meelisroaks on teiste elajate
veri. Samas on teada, et nad on head dieedipidajad, sest
ilma vereta on hakkama saadud poolteist aastat.
Looduse krooni käivad hammustamas Ctenocephalides
felis ja Ctenocephalides canis. Kuid näiteks olend
nimega Pulex irritans on peremeeseluka
olmetingimuste paranemisega seoses kolinud punasesse
raamatusse. Mis looma on püütud kirjeldada?
27.See tegelane ilmus kinolinale 1966.aastal Itaalias ja
teda kehastas Franco Nero. Tegelaskuju osutus edukaks
ja temast on tehtud hulgaliselt filme. Tüüpi on
mänginud veel Anthony Steffen, Gianni Garko,
Terence Hill, Jack Betts jpt. 2011.aastal linastunud
Quentin Tarantino filmis astub küsitava tegelaskuju
rollis üles Jamie Foxx. Kes on see Metsikus Läänes ja
ka lõunaosariikides ringiuitav tegelane?

28.Pildil olev noor daam reklaamib parasjagu Nike
spordiriideid. Ta tähistas aasta lõpul ümmargust
sünnipäeva ning lisaks peetakse teda hetke parimaks
Eesti keskmaajooksjaks. Kes?→
29.Oma esimese raamatuni jõudis ta alles
kaheksakümnesena. Raamat paistab olevat populaarne,
sest on asetsenud Apollo müügitabeli esikümnes.
Varem on temast kirjutanud teised. Näiteks Piret Tali on kokku pannud teose „Minu muinaslugu
muusikas“ ja ENSV Kultuuriministeerium on üllitanud temast 1986.aastal reklaamprospekti. Kes
on see hilja alustanud kirjamees?
30.Selle pudeldatud allikavee kodupaik on Norras Aust-Agderi maakonnas Vatnestömi külas.
Veesõbrad saavad mekkida nii gaseeritud kui gaseerimata veevarianti. 2016.aastast alates omab
kontrolli vett pudeldava ettevõtte üle Hiina kapital. Vesi on tabijale tuntud eelkõige oma
kaubandusliku välimise poolest. Kuulus on silindikujuline klaaspudel, milles vett pakutakse.
Paljudes maades on klaasi kõrval kasutusel silindrilised plastpudelid. Mis nime see veebränd
kannab? Vastamine läheb libedamalt neil, kes on kursis Läti Kommunistliku Partei ajalooga aastail
1966-1984.

A
31.See Vene telekanal jõudis eetrisse 1997.aastal. 2002-2004 oli neil isegi oma jalgpallivõistkond,
mis mängis kõrgliigas. Kuni 2011.aastani ajas kanal opositsioonilist rida, kuid nüüd on
keskendunud vandenõuteooriatele, ufoloogiale, alternatiivsele ajaloole. Praegu kontrollib kanalit
NMG meediagrupp, mille nõukogu juhib endine iluvõimleja Alina Kabajeva. Mis telekanal?
32.Näete pilti Põhja-Ameerikast pärit taime
õitest. Taime suurem populaarsus sai Eestis
alguse alles pärast II maailmasõda. Leiab
laialdast kasvatamist koduaedades nii ilu- kui
marjataimena. Mis taim?→

33.Pildil näete lindu, kes kuulub vintlaste
sugukonna ohakalinnu perekonda. Rahvas tunneb
teda veel pajutihase või kadakalinnuna. Eestis
arvukas. Lindu on peetud puurilinnuna meeldiva
laulu pärast. Mis linnuga tegu?
34.Juudid jagunevad mitmesse erinevasse rühma ja alarühma. Suurimaks rühmaks on askenazi
juudid, kes on Kesk-Euroopa päritolu ning traditsiooniliseks keeleks oli jidiš. Suuruselt teise rühma
moodustavad Pürenee poolsaare päritolu sefardi juudid. Suurema rühmana eristatakse veel PõhjaAafrika ja Lähis-Ida päritolu juute, keda peetakse Babüloni juutide järeltulijaiks. Millise terminiga
neid nimetatakse?
35.Näete fotol üht elektroonilise muusika pioneeri (1932-2005), kelle 1970.aastal tema loodud
instrumenti peetakse esimeseks laialt levinud
süntesaatoriks. Kes on pildil?→

A
36.1935.aastal algas Eestis nimede eestistamise kampaania. Mitmed nime muutnud isikud kasutasid
võimalust kanda oma uus perekonnanimi kaitseregistrisse, et seda väga laialt ei jagataks. Kui keegi
teine tahtis saada registrisse kantud perekonnanime, siis oli vaja nime kandja kirjalikku nõusolekut.
1935.aastal laskis oma uue perekonnanime registrisse panna Erich Artur Ostrov, tuntud arheoloog ja
etnoloog. Sama perekonnanime saada tahtnud Aleksandra Isak sõlmis eeltoodud isikuga kirjaliku
kokkuleppe. Millisest perekonnanimest jutt ? Kirjeldatud isikute eluaastad olid: esimesel 19041961, teisel 1906-1976.
37.1938.aastal tööd alustanud VI Riigikogu oli kahekojaline. Parlament koosnes kahest kojast:
Riigivolikogust ja Riiginõukogust. Viimane oli 40-liikmeline ja selle liikmed valiti omavalitsuste ja
ühiskondlike organisatsioonide poolt või määrati Vabariigi Presidendi poolt. Kuus Riiginõukogu
liiget kuulusid sinna oma ameti poolest. Need ametikohad olid: Sõjavägede ülemjuhataja, EELK ja
EAÕK juhid ning Eesti Panga president. Millised kaks ametikohta andsid veel koha Riiginõukogus?
38.Selle riigiasutuse kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu, millel on kuus liiget. Vastavalt seadusele
nimetab Vabariigi Valitsus kaks nõukogu liiget, Eesti Ametiühingute Keskliit ja Teenistujate
Ametiliitude Organisatsioon kumbki ühe liikme ning Eesti Tööandjate Keskliit kaks liiget. Praegu
on nõukogu esimees Peep Peterson. Tegevjuhtimise eest vastutab neljaliikmeline juhatus, mida
juhib Meelis Paavel. Millisest riigiasutusest on jutt?

39. Pildil oleva naisterahva nimi oli Amanda, tema
eluaastad 1906-1998. Ta jõudis olla naiskorporatsiooni
Filiae Patriae juht, 1940.aastate lõpus osale Tallinna
Riikliku Kunstimuuseumi juhtimises. Pärast poliitilisi
puhastusi 1950.aastal teenis kuni pensionileminekuni
leiba raamatukogutöötajana Tallinnas. Aastad 19391944 veetis ta aga vangistuses. Eesti Vabariigi kohus oli
talle mõrva eest määranud tähtajatu vanglakaristuse,
mille nõukogude võim kärpis viie aastani. Naine oli
10.oktoobril 1939 toime pannud mõrva, mida tollane
kõmuajakirjandus nimetas „sajandi kiremõrvaks”. Kes
oli pildil oleva proua ohver?←

40.Kes on kuuldava koorilaulu helilooja?

A
41.Käesolev kümnend on toonud kaasa moodsa nähtuse – taksoäpinduse. Laiemalt on tuntud
rahvusvahelise haardega sõidujagamisteenus Uber ning eestimaine ja suurte tulevikuplaanidega
Taxify. Kaks eesti firmat Tulika ja Tallink otsustasid aga oma jõud ühendada ja välja töötada oma
taksoäpi. Mis nime see äpp kannab?
42.Minevikus sobravale isikule
võib nähtav lipp meenutada Läti
NSV lippu veidi ümbertöötatud
kujul. Tegelikult on tegemist
Prantsusmaal asuva Normandia
piirkonna ühe departemangu
lipuga. Departemangu pealinn
on Caen ja selle nimi on
eestlastelegi rohkem tuntud kui
teised Normandia
departemangud. Mõni teist on
kindlasti departemangu mekiga
kursis.Mis nime departemang
kannab?↑
43.Paljudel spordialadel on sisse viidud uuendusi lausa seliselt , et välja kujunevad uued spordialad.
Nii on näiteks ühe võistkonnaalaga, kus ühte mängu jaoks olulist elementi on proovitud asendada
jalgrataste, mootorrataste, autode, elevantide ja jakkidega. Samas kaks teist mängu põhivahendit
jäid üldiselt muutumatuks. Millisest spordialast prooviti niiviisi välja arendada uusi võistlusalasid?
44. Calla palustris on koos
hariliku kalmusega ainsad
võhaliste sugukonna esindjad
meie looduses. Toa- ja ilutaimena
on tal sugulasi loomulikult
küllaldaselt. Taim kasvab soodes
ja tiikides ning veekogude
kallastel. Taime marjad on
mürgised, kuid taime risoom
sisaldab tärklist ning on tarvitatav
pärast kuivatamist, jahvatamist,
leotamist ja keetmist.
Rahvameditsiinis on risoomi
leotist kasutatud maohammustuse
raviks. Mis taim?

45.Küsitav Eesti punkbänd avaldas hiljuti albumi kurjakuulutava nimega “Surm tappis ära”.
Youtubes on kollektiivi populaarsemateks toodeteks lood “Pohmakaga tööl” ja “Kuumalaine
Stroomi rannas”. Kuulete ka helinäidet. Mis ansambel?

A
46. Eesti inimesi paelub millegipärast Eurovisiooni lauluvõistlus. Eurovisiooni eeskujul
korraldatakse ka Aasia riikide laulufestivali, mille kohta tarvitatakse nimetust A-Song-Fe. Võistlust
viiakse läbi 2004.aastast alates ning alati ühes riigis. Mis riigis need võistlused toimuvad?
47.Pildil oleval ekssportlasel on OM-delt täiskomplekt
medaleid. Mis nime ta kannab? Eesti eelmise presidendi
sugulane ta ei ole, kuigi tõlkija võiks nii mõelda.→
48.Meie hõimuvellede ungarlaste keel kipub meile segadusi
valmistama. Näiteks vaatame riikide nimetusi. Eesti on
madjarite jaoks Észtország, Läti on Lettország, Soome aga
Finnország. Need on lihtsamad näited. Võib ka keerulisemalt:
Poola on Lengyelország, Kreeka aga Görögország. Nüüd aga
küsimus: mis riik peitub ungari keeles nime Olaszország
taga? Ütleme lihtsustuseks, et tegu on Euroopa Liidu
liikmesmaaga.
49. Mitmed riigid on kasutanud seaduse jõudu, et kehtestada
oma riigis rahvuslikud spordialad. Valdavalt on tegu
võistkonnaaladega. Nii näiteks on Kanada kuulutanud seaduslikult oma rahvusaladeks jäähoki ja
lacrosse, Brasiilia jalgpalli, Iraan polo. Mehhiko on samal viisil tõstnud rahvusspordi staatusse
charreada, Bangladesh aga kabbadi. Sri Lanka kinnitas 1991.aastal ja Nepaal mullu oma
rahvusspordks samuti võistkonnaala. Tegemist on olümpiaalaga 1964.aastast. Mis spordialaga tegu?
50. Näete lõiku ühest meie ajakirjanduses ilmuvast koomiksist. Mis on koomiksi pealkiri?↓

A
51. San Marinot peetakse maailma vanimaks siiani eksisteerivaks vabariigiks. Riigi seadusandlik
võim kuulub üldkogule, kes valib riigipea. Riigipäid valitakse kaks korraga ning nad on ametis
kuus kuud - oktoobrist aprillini või aprillist oktoobrini. Kuidas kõlab San Marino riigipea
ametinimetus? Vihjeks võib öelda, et sellest kaheosalisest nimest leiab sõjaväelise auastme.

52.Transsoolisus on teatavasti inimese sooidentiteedi mittevastavus tema bioloogilisele soole.
Kuidas kõlab aga transsoolisuse vastandmõiste ehk kuidas nimetatakse olukorda, kus inimese
sooidentiteet vastab tema bioloogilisele soole?

53.Seda 78 grammi kaaluvat autasu on aja jooksul
jagunud seitsmeteistkümnele inimesele. Neist kolm on
saanud selle kahel korral, ühe isiku autasustamine on
tagantjärele tühistatud. Tänaseks on kõik autasustatud
surnud, viimane elusolnud ordenisaaja suri eelmise aasta
5.detsembril Šveitsis. Mis ordeniga tegu?
54.Pildil oleval noorhärral on läinud hästi. Ta on toonud
kaks väärtuslikku metallitükki Venemaalt. Veel on talle
kollase metalli tükikesi jagunud Itaaliast ja Soomest.
Viimasel puhul tuli aupaistet kolme teise tüübiga jagada.
Lisada võib fakti, et tal on õnnestunud 16 aastase vaheaja
järel korrata ühe sakslase saavutust. Kes on pildil?→
55.Nagu paljud viimase aja tähtpäevad, on küsitavgi pärit
Ameerikast. Tähtpäeva pühitsemise algatas 1909. aastal
varakult emast ilma jäänud Sonora Dodd. Ta tahtis
kuidagiviisi tänada William Smarti. 1910.aastal tähistati
püha esmakordselt. 1924 aastal toetas päeva riiklikuks
pühaks kuulutamise mõtet president Coolidge, kuid ametliku pühana viis küsitava tähtpäeva
kalendrisse 1966 president Johnson. Eestisse jõudis püha Soome kaudu. Mis tähtpäev?

A
56.Pildil on kaks venda. Ühe
tööandja asub Chicagos , teisel
aga Dresdenis. Töövahendid
on meestel sarnased, kuid ometi
nii erinevad. Mis on Lauri ja
Eero perekonnanimi? →
57.Kultuurimälestiste riiklik
register hõlmab endas mitmeid
alaregistreid nagu näiteks
matmispaikade register.
Küsitava registri loomine algas
2010.aastal ja seda finantseeris
Euroopa Regionaalarengu Fond.
Registrist leiame teiste seas
John Lawsoni, George Palmeri,
William Jenkinsoni, Marie von
Oldendorpi, Ustinja Pravorna ja Karl Marxi. Kokku on selles registris 1250 ühikut. Milliste
kultuurimälestiste registriga tegu?
58.See võõrleegion moodustati 1920.aastal Prantsusmaa eeskujul ja tegutseb siiani.
Peamine erinevus Prantsuse leegionist seisneb isikkoosseisus. Leegion
moodustatakse omamaistest või samakeelsetest maadest pärit sõduritest. Leegion
leidis jõudsalt rakendust 1930.aastate teisel poolel aset leidnud relvakonfliktis.
Viimasel ajal kasutatakse üksust põhiliselt rahuvalveotstarbel. Mis riigi
võõrleegionist jutt?←
59.Ajakirja Tehnikamaailm algatusel on sel sajandil läbi viidud Aasta auto
konkursse. 2018.aasta autoks valiti Opel Insignia. Veel kahel korral varem on Opelit pärjatud Aasta
Auto tiitliga. Üks autotootja on olnud siiski Opelist edukam. Tiitel on võidetud neljal korral: 2008,
2009, 2010, 2016. Millise autotootja automargid on olnud Eesti Aasta auto konkursil edukaimad?
60.Nähtav rahatäht on käibel ühes Euroopa omavalitsuses. Väljaspool küsitavat territooriumi on
sellega arveldamine piiratud. Mitte eriti kaugel küsitavast omavalitsusest on teine selline, kus ka
oma paberraha. Kus nähtav rahatäht käibel on? Muuseas, veidravõitu kinnisvarahai valitsetavas Uue
Maailma riigis on samanimeline haldusüksus samuti olemas, kuid sellele eelneb seal omadussõna
„uus”.↓

A
61.Pildil olevat sotsialistliku liikumise tegelast (1873-1963)on
mõned allikad lugenud Soome esimeseks valitsusjuhiks.
Eduskunda valiti ta 1907.aastal, 1913 sai temast Eduskunna
esimees. Aastail 1912-1917 oli ta Soome ametiühingute liidu juht.
1917 sai temast autonoomse Soome valitsusjuht. Soome kodusõjas
osales punaste poolel ning pidi kaotuse järel Soomest lahkuma.
Erinevalt teistest punastest siirdus Ameerika Ühendriikidesse, kus
andis välja soomekeelset ajalehte. Talvesõja ajal toetas Soomet. II
maailmasõja järel rehabiliteeriti ja sai Soomet külastada. Suri 1963
USAs, kuhu on ka maetud. Kes ? →
62.Mullu oktoobris möödus 500 aastat reformatsiooni algusest.
Martin Lutheri tegevusega seotud linnad kuuluvad Lutheri -linnade
ehk Lutherstadtide ühendusse. Neid linnu on Saksamaal 16. Kaks
Saksi-Anhalti liidumaal asuvat linna on saanud omale aga ametliku
lisanime Lutherstadt. Selle nimetuse on nad välja teeninud oluliste kohtadena Lutheri elus. Mis
linnad need on?
63.Sellel pigmendil, mida võib üles tähendada ka kui E140, on erinevaid tüüpe: a, b, c1, c2, d, f.
Selle koostises kohtab järgmisi keemilisi elemente: süsinik, vesinik, hapnik, lämmastik,
magneesium. Tüübi a võib kirja panna valemina aga nii C55H72O5N4Mg . Mis pigmendiga tegu?
64.Infotehnoloogia areng on toonud meie igapäevasesse sõnakasutusse uusi termineid. Üks sellistest
on pärit 2004.aastast. Tegemist on standardiga, mis pani aluse amatöörraadiote buumile ilmavõrgus.
See standard võimaldab tellija arvutis jooksval programmil märgata uusi saateid ja neid
automaatselt oma seadmesse laadida. Esimesena kasutas seda võimalust Apple oma iPodides. Kuigi
laiemalt on levinud inglisekeelne mõiste, on käibel ka eestikeelne samatähenduslik sõna. Mis
terminist on jutt?
65.Pildil on Jugoslaavia jätkuriikide populaarsemaid lauljaid. Mehe
veres voolab nii serbia, horvaadi kui ungari verd. 1953.aastal sündinud
artist alustas muusikuna ansamblites Žetva ja Rani Mraz. 1980.aastail
alustas soolokarjääri. Jugoslaavia sõdade aegu tundis muret ühtse riigi
lagunemise pärast ning esines sõjavastaste lauludega ja sattus seetõttu
nii Serbia kui Horvaatia võimude ebasoosingusse. Oli oma kodumaal
Serbias opositsioonis Miloševiči režiimiga. Uuel sajandil on talle
tekkinud suur fännide armee eriti noorema põlvkonna hulgas. Antakse
välja tribuutplaate tema loominguga. Laulja loomingut on tänapäeval
seostatud nn jugonostalgiaga. Kuulete lugu tema varasemast
loomeperioodist. Kes?
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66. Pildil on näha Gwenn ha du, mis loodi 1923.aastal. Mustad
ja valged triibud lipul tähistavad piirkonna keelelist jaotust.
Millise ajaloolis-geograafilise piirkonnaga on tegu?→

67. Kuidas nimetatakse kerget alumiiniumisulamit, mis
sisaldab 4,5-14% räni, kuni 0,6% magneesiumit, kuni 1%
rauda, vahel ka vaske ja tsinki?
68. Esimene seda pealkirja kandev linateos valmis 2005.aastal Eli Rothi lavastajakäe all,
produtsendina oli kaasatud Quentin Tarantino. Hiljem tehti filmile veel kaks järge (2007 ja 2011)
Viimase lavastaja oli Scott Spiegel. Filmide sisu on sarnane: noored ameerika tudengid tulevad
Euroopasse (harilikult Slovakkiasse), peatuvad mingis majutusasutuses ning satuvad jõukate
inimeste jõhkrate mängude objektiks. Harilikult enamik neid tapetakse üsna võikal moel, kuid üks
jääb ellu. Järjefilmis võidakse loomulikult eelmise osa ellujääjal pea maha võtta, et jubedam oleks.
Mis nimetust horrorfilmid kannavad?
69.Pildil olev piraati meenutav mees lahkus meie hulgast tänavu. Ta
oli edukas ettevõtja, kes juurutas tootmisse veespordialadel
laialdaselt kasutatavasurfijakining oli tuntud omanimelise
spordikaupade brändi poolest. Vasakpoolne pilt täiendab küsimust.
Kes?→↓

70. Noorukese Henry kodus elavad veel Aleksander,Polla, Talis jaPets, AmonRa, Kärss ja Sõrg,
ning paljud teised toredad ja vähem toredad tegelased. Nad kehastavad erinevaid inimtüüpe, kes
iga lugeja eluteele kunagi sattuda võivad. Henryl tekib palju küsimusi ja ta hakkab vastuseid
otsima. Kuidas leida enda tee maailmas, kus kõigil on oma arvamused ja tõekspidamised, hirmud ja
uhkus? Väike Henry igatseb ka teada, missugune maailm jääb silmapiiri taha ja kas kõik on
kaugemal ikka tõesti nii õudne, kui räägitakse. Koos Henryga avardub ka lugeja silmaring ja süda
saab julgust täis. See oli raamatu autori kolmanda romaani kirjeldus. Kes on raamatu autor?
Küsimuse hoolikamal lugemisel saate teada ka tema populaarse debüütteose.
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71.Seda nimetust kannab rühm Eutelsati poolt orbiidile lastud satelliite, mis edastavad tele- ja
raadiokanaleid. Esimene sellenimeline satelliit lasti üles 1995.aastal, seni viimane 2009.aastal.
Kokku on orbiidile toimetatud 11 seda nime kandvat satelliiti. Orbitaalne positsioon, kus nad
asuvad on 13°E. Kuidas neid satelliite nimetatakse?
72.Nõukogude Eestis sirgunud põlvkonna jaoks on too tegelane vististi Vladislav Dvoržetski näoga.
Aga näiteks 1915.aastal võidi Läänemaailmas arvata, et tal on hoopis Allen Holubari nägu. Oma
näo on sellele tegelaskujule kinkinud ka Omar Sharif ja Michael Caine. Nooremad inimesed ei
pruugi loomulikult eeltooduga nõustuda, sest nende arvates on tal Amphiprion ocellaris -e välimus.
Millisest prantslase (eluaastad 1828-1905) väljamõeldud tegelaskujust jutt?
73. Näete maali daamist (1629-1662), kes oli omaaegne tuntud
õukonnadaam. Ta oli kihlatud Bengt Oxenstiernaga ning abiellus
1652 Jacob de la Gardiega. Nendest sidemetest rohkem
räägitakse tema suhetest kuninganna Kristiinaga. Too märkis
daami tutvustades, et tegu on tema voodikaaslasega ning, et„tema
mõistus ei jää alla tema kehale”. Kristiina ja küsitava suhe on
jõudnud ka kinolinale meie kinoasutustes jooksnud filmis
„Kuningas Kristiina”. Kes on maalil?→
74.Põhjamaade( Rootsi, Taani, Norra ja Soome) kümne suurima
linna hulka kuulub kaks linna Taanist, kaks Norrast, kolm
Rootsist ja Soomest. Neli kümnest on mõistagi pealinnad, lisame
juurde Rootsimaa Göteborgi ja Malmö ning Taani Arhusi. Kolm
linna kümnest on puudu, nimetage need.
75.Pildil olev USA kinnisvaraarendaja on väitnud, et oma maja omamine takistab kommunismi
levikut. Seda meest peetakse „Ameerika eeslinnade isaks”, sest just tema pani aluse kiirelt ja
suhteliselt odavalt ehitatavate majade ajajärgule USA-s. Esimene arendus valmis Long Islandil ja
selle nimi on küsitava perekonnanimest tuletatud. Maju müüdi algselt ainult valgetele. Kes on see
USA kinnisvaraarendaja?↓

A
76.Ettevõte rajati juba üle-eelmise sajandi lõpus. Varakult asuti ehitama ja remontima erinevaid
transpordivahendeid. II maailmasõja ajal kuulusid toodete hulka ka lennukid. Oma praeguse nime
sai II maailmasõja järel pärast riigistamist. Üsna pea kujunes üheks Euroopa suurimaks
omalaadseks ettevõtteks, mis varustas Ida-Euroopat. Selle ettevõtte toodangu 55 mudel, mille puhul
kasutati nimetust Lux, oli meie maanteedel 1960.aastail laialt levinud. 1970.aastail tulid selle
asemele mudelid 250, 255 ja 260, mis meie teedel püsisid kaua. Mis ettevõttest jutt?
77.Tegemist on balkani köögis tuntud roaga, mis võib olla nii paks, kui pisut vedelam. Tarvitatakse
koos leivaga, aga ka lisandina peamiselt lihatoitudele. On tuntud veel juurviljakalamarja nime all.
Valmistatakse paprika baasil, sinna lisatakse küüslauku, tšillipipart, baklažaani. Allikad väidavad, et
kui eelnevalt loetletud koostisesse lisada tomat, siis roa nimi muutub. Mis on ilma tomatita roa
nimi? Vihje Statistikaameti popimate meestenimede andmebaasi 21.reale on asjakohane.
78. Näete 1953.aastal sündinud näitlejanna vahakuju. Näitlejana on ta
meie kandis tundmatu ja seetõttu teda ennast ei küsigi. Väga tuntud on
olnud tema teine abikaasa, kelle eluaastad oli 1936-2011. Abikaasa oli
ühel perioodil samuti seotud teatriga, põhiliselt tekstide kirjutajana. Aga
rohkem oli ta tuntud riigipeana. Kes oli Dagmari tuntud abikaasa, tänu
kellele sai ta kuus aastat nautida esileedi rolli?
79.1980.aastate keskpaigas kujunesid välja vennalikud suhted Pireuse
Olympiakose ja Belgradi Crvena Zvezda sõjakate jalgpallifännide vahel.
2000-ndate keskpaigas liitusid selle liiduga Moskva Spartaki sõjakad
pooldajad. Sellise sõpruse aluseks olid sarnased õigeusklikud väärtused ja
samad klubivärvid. Millise kahe värvi kombinatsioon esineb nende kolme
klubi värvides?
80. Küsitava ajakirja sihtrühmaks on kvaliteedist huvitatud
muusikakuulajad, kes külastavad kontserte, mis on suunatud väga erineva
muusikalise eelistusega inimestele, samuti iga avatud silmaringiga
kultuurihuviline. Tegemist on Eesti Kontserdi poolt välja antava
ajakirjaga laiale lugejaskonnale, mis ilmub vastavalt hooaegadele kolm
korda aastas. Väljaande tiraaž on 10 000 eksemplari, seda jagatakse
tasuta külastajatele kõigis kontserdimajades. Ajakirja levitatakse veel
näiteks Piletilevi müügipunktides. Ajakirja end väitel on tegemist Eesti
suurima tiraažiga muusikaajakirjaga. Mis nime kannab Eesti Kontserdi
ajakiri?
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Vastused:
1.Kundalini jooga

41.Taxofon

2.Haapsalu-Noarootsi

42.Calvados

3.Lääne-Harju ja Saue vallad

43.Polo

4.Valeri Korb

44.Soovõhk

5.Günther Reindorff

45.Kurjam

6.Instagram

46.Lõuna-Kores

7.Heidi/Andreas Krieger

47.Janis Lusis

8.Arkusfunktsioonid

48.Itaalia

9. Florese inimene

49.Võrkpall

10.Sovetskoje šampanskoje

50.Akne

11.Tõnu Kark

51.Kaptenregent

12.Dnipropetrovsk/Dnipro

52.Cis-soolisus ehk paiksoolisus

13.Tam O´Shanter

53.Võidu orden

14.Skrillex

54.Kamil Stoch

15.Radiohead

55.Isadepäev

16.Omaha, Utah

56.Markkanen

17.Huawei

57.Eestis vetes olevad laevavrakid

18.Ainupilulised

58.Hispaania leegion

19.Round Table International

59.Škoda

20.Staburags

60.Jersey

21.Poola

61.Oskari Tokoi

22.Avis

62.Eisleben ja Wittenberg

23.Lluis Companys

63.Klorofüll

24.Seliger

64.Podcast

25.Giorgio de Chirico

65.Djordje Balašecič

26.Kirp

66.Bretagne/bretooni lipp

27.Django

67.Silumiin

28.Liina Tšernov

68.Hostel

29.Voldemar Kuslap

69.Jack O´Neill

30.Voss

70.Margus Karu

31.Ren-TV

71.Hot Bird

32.Aroonia

72.Kapten Nemo

33.Siisike

73.Ebba Sparre

34.Mizrahi juudid

74.Bergen, Espoo, Tampere

35.Robert Moog

75.William Levitt

36.Laid

76.Ikarus

37.Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli rektorid

77.Ajvar

38.Eesti Töötukassa

78.Vaclav Havel

39.Ilmar Tõnisson

79.Valge ja punane

40.Rasmus Puur

80.Aplaus

