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Meelelahutus
1 Millise Inglise progerocki-ansambli debüütalbum oli 1967 ilmunud "Piper At The Gates of
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Dawn", mille nime inspiratsiooniks oli lasteraamatu “Tuul pajuokstes” üks peatükk?
Millisest muusikalist pärineb kõhedustekitav laul „Homne päev“ ("Tomorrow Belongs to
Me"), mida laulab Hitlerjugendi liige?
Mis ansambli hittlugu „Rapper’s Delight“ tegi räpist rahvusvahelise sensatsiooni?
Kindlasti mängisid seejuures rolli surematud laulusõnad, näiteks: "I said a hip hop, hippie
to the hippie, the hip, hip a hop, and you don't stop, a rock it"
Tänavuse Eurovisioni lauluvõistluse võitis habemega drag queen Conchita Wurst. Mis riiki
ta esindas?
Tänu netitelevisoonile Hulu on ameeriklased hakanud innukalt jälgima telesarju nagu
„Boys Over Flowers“, „My Lovely Sam Soon“ ja „Gu Family Book“. Need kõik esindavad
žanri nimega K-draama. Mis riigist need sarjad pärinevad?
Milline Portlandist (Oregon) pärit ansambel, mille juht on Colin Meloy, kannab sama
nime Vene ohvitseride rühmitusega, kes püüdis 1825 läbi viia sõjalise riigipöörde?
Millise helilooja teoste esitamiseks korraldatakse iga-aastast Bayreuthi festivali?

PINK FLOYD
KABAREE
The SUGARHILL GANG
AUSTRIA
LÕUNA-KOREA
The DECEMBERISTS /
DEKABRISTID
Richard WAGNER

8 Pyg oli 1970ndate supergrupp, mis oli kokku pandud biitlitest mõjutatud Group Soundsi

ajastu suurimatest bändidest: The Tempters, The Spiders ja The Tigers. Mis riigis see
supergrupp tegutses?
9 Kelle ballett on „Luikede järv“, mis on kesksel kohal 2010. aasta filmis „Must luik“?
10 Milline falsett-hääle poolest tuntud Inglise laulja on ansamblite Radiohead ja Atoms for

Peace laulja?
11 Temast on tehtud Broadway muusikal. Milline afrobiidi legend, kes kritiseeris Nigeeria
diktatuuri, tegutses Lagose klubis nimega Shrine?
12 Milline mütoloogiline Kreeka kuningas on George Enescu ainsa ooperi nimitegelane? Ka
Igor Stravinski on temast teinud „ooper-oratooriumi Sophoklese ainetel“.
13 Suure osa insiratsioonist, mille alusel sündis see telest tuntud multifilmitegelane,
ammutas Stephen Hillenburg avaldamata jäänud hariduskoomiksist „The Intertidal Zone“
(„Loodetevaheline tsoon“), mille ta kirjutas aastal 1984. Mis tegelane?
14 Millisele Liibanoni päritolu lauljale püstitas Colombia linn Barranquilla 2006. aastal
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viietonnise, viie meetri kõrguse kuju?
Kui ooperitrupi juhtiva meeslaulja tiitel on Primo Uomo, siis kuidas kutsutakse juhtivat
naislauljat?
Rock and Rolli Kuulsuste Halli esimesed 16 liiget oli 15 üksikisikut ning üks duo. Kes oli
see duo, kelle karjäär kestis neli aastakümmet ja kelle viimane stuudioalbum oli 1989
ilmunud „Some Hearts“?
Milline oli Johann Sebastian ja Maria Marbara Bachi kuulsaima poja kolmeosaline
eesnimi? Selle jaoks on kasutatud lühendit CPE.
Millisele Beastie Boysi 1994. aasta laulule tegi Spike Jonze video, mis parodeerib
1970ndate krimiseriaale?
Millist ühist perekonnanime kandsid Itaalia barokkhelilooja Alessandro (1660-1725),
keda peetakse Napoli ooperikoolkonna rajajaks, ning tema kaks heliloojatest poega
Giuseppe Domenico (1685-1757) ja Pietro Filippo (1679-1750)?
Milline Prantsuse electro-house’i produtsent ja DJ jõudis edetabelite tippu helitöödega
„Calinda“ ja „Saxo“ ning 2008. aasta singliga „No Stress“?
Selles 1965. aasta lastele mõeldud Prantsuse telesarjas tegutsevad noor poiss ja Pürenee
mäestikukoer. Sarja järgi võttis endale nime Šoti indie-popi ansambel. Mis sari?
Kellest sai 2013. aastal esimene Uus-Meremaa sooloartist, kelle laul jõudis USA edetabeli
esikohale?
Milline Prantsuse elektroonilise muusika duo kirjutas muusika filmile „Tron: Legacy“ ning
astuvad seal ka üles maskeeritud DJdena?
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JAAPAN
Pjotr TŠAIKOVSKI
Thom YORKE
Fela KUTI / FELA
OIDIPUS
SPONGEBOB
SQUAREPANTS /
KÄSNA KALLE
KANTPÜKS
SHAKIRA
PRIMA DONNA
The EVERLY BROTHERS
CARL PHILIP EMANUEL
SABOTAGE
SCARLATTI
Laurent WOLF
BELLE AND SEBASTIAN
LORDE
DAFT PUNK

24 Milline nimitegelane ühendab Daniel Auberi 1856. aasta ja Puccini 1893. aasta oopereid,
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mis põhinevad mõlemad abee Prevosti poolt 1731 kirjutatud lühijutul, mille tegevus
toimub Prantsusmaal ja Louisianas? Palume tegelase täisnime.
Esmase edu saavutas ta jazz-rock-bändiga Frontline. Kes on see Taani jazz- ja rocklauljatar, kelle vanemad on filmihelilooja eesnimega Eric ja tunnustatud ooperilaulja
Solveig Lumholt?
Millist Alžeeria lauljat, kellel oli 1996 rahvusvaheline hitt „Aisha“, on nimetatud Rai
kuningaks?
Milline minimalistist Eesti helilooja on enim esitatud kaasaegne helilooja maailmas?
Tema teoste seas on „Aadam itk“, „Peegel peeglis“ ja „Fratres“.
Ta sai kuulsaks osalusega 1960. aastate kultuuriliikumises Tropicalismo. Ta on pälvinud
üheksa Latin Grammy auhinda ja kaks Grammy auhinda ehk rohkem kui ükski teine
brasiillane. Kes?
Milline Yael Naimi laul jõudis edetabeli esikümnesse suures osas Euroopast, aga ka USAs,
pärast seda, kui laulu kasutati MacBook Airi reklaamis?
Ta võis olla Punane John; ta on õpetanud Greendale’is ajalugu, olnud Ari Goldi partner,
ravivõimetega kasiinoomanik; samuti tappis ta kapten Kirki. Ta on isegi sisse juhatanud
ühe South Parki episoodi. Kes?
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MANON LESCAUT

Cæcilie NORBY
Cheb KHALED
Arvo PÄRT
Caetano VELOSO
NEW SOUL
Malcolm McDOWELL
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Ajalugu
1 Milline rahalistes raskustes Euroopa Liidu liikmesriik pani 2013. aasta juunis kinni riikliku

KREEKA
ringhäälingu, sõna otseses mõttes ajakirjanike poole sõna pealt, tuues põhjenduseks, et
“sel oli kaheksa korda vajalikust rohkem töötajaid ning see käis rahaga liiga pillavalt
ümber”?
2 See kalender oleks 21. detsembril 2012 peaaegu hävitanud kogu maailma. Kuid selgus, et MAIAD
kalendris on siiski 17 baktuni, mitte 13. Kelle hukatust külvav kalendrisüsteem see oli?
3 Selle ajaloo üheks suuremaks peetud väejuhi karjäär hakkas allamäge veerema pärast
HANNIBAL / BARCA
kaotust Zama lahingus (202 eKr). Kes?
4 Milline Saksa-Rooma keiser uppus teel Kolmandasse ristisõtta, püüdes aastal 1190

ületada Salephi jõge?

FRIEDRICH (I) ehk
BARBAROSSA

5 Millise ajaloost tuntud tegelase nimi sobib lünka Ameerika luuletaja Henry Longfellow

Paul REVERE
kõige kuulsamas poeemis: ‘Listen my children, and you shall hear, Of the midnight ride of
…………’? (Mitteametlik tõlge: „Lapsed, kuulake ja te kuulete ... kesköist ratsasõitu“)
6 Millise riigi 2009. aasta üldvalimistel osales 364 erinevat poliitilist erakonda, kuigi suur
INDIA
osa neist oli koondunud nelja suuremasse allianssi?
7 Millises riigis asub paik, kus peeti 1968. aastal Khe Sanhi lahing?
VIETNAM
8 Millise taime järgi on nime saanud Tuneesia 1987. aasta presidendivahetus ning 2011.
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aasta revolutsioon? Taime õisi kasutasid sümbolina ka Hiina 2011. aasta protestid
demokraatia toetuseks, samuti on tegu Damaskuse tunnuslillega.
Lõuna-Ameerika esimene natsipartei asutati 1931 selles riigis, mille paljud kõrged
sõjaväelased ning valitsusametnikud näitasid teljeriikide suhtes avalikult sümpaatiat.
Nende seas oli riikliku politsei juht, kes pani oma pojale nimeks Adolfo Hirohito. Mis riik,
mille presidendiks sai 1949. aastal Chaves?
Millise riigi kuningas oli Mihai, kelle kommunistid kukutasid, kui ta oli 26-aastane ning
kes seejärel õppis piloodiks?
Selle USA valitsuse vabatahtlike programmi rajas 1961. aastal president Kennedy. Selle
raames saadetakse ameeriklasi välismaale, et abistada kohalikke kõige teravamate
probleemide lahendamisel. Mis programm?
Safaviidide dünastia šahh Abbas Suur kolis Iraani pealinna 1598. aastal Qazvinist sellesse,
märksa kesksemasse ning pärsialikumasse linna. Uus staatus pani aluse linna
kuldajastule, mis kestis rüüstamiseni afgaani sissetungijate poolt 1722. aastal. Mis linn?
Rjuriku dünastia on Euroopa üks vanemaid valitsejakodasid, saades alguse Novgorodis
862. aasta paiku. Milline tänane pealinn oli nende loodud slaavi föderatsiooni pealinn?
2013 sai sellest esimene USA osariik, mille kuberner, kõik senaatorid ja esindajatekoja
liikmed olid naised. Mis osariik?
Milline tsivilisatsioon ehitas 12. sajandi alguses maailma suurima religioosse kompleksi?
See kompleks, mis peaks meile kõigile tuttav olema, pidi välimuselt meenutama hindude
püha mäge Merut.
Kellest sai 1789. aastal USA esimene asepresident?

JASMIIN

PARAGUAY

RUMEENIA
RAHUKORPUS (PEACE
CORPS)
ISFAHAN

KIIEV
NEW HAMPSHIRE
KHMEERI (Angkor Wat)

John ADAMS

17 Hugues Aubriot’st sai 1370. aastal oli üks esimese vange kindluses, mille ta oli ise lasknud BASTILLE

ehitada. Mis kindlus?
18 Ta reisis ümber maailma: Venemaal ja Kesk-Aasias (1888-89), pikk retk Pärsias (1889-90),
Siiamis, Prantsuse Indohiinas ja Koreas (1892), julge retk Afganistani ja Pamiiri (1894).
Amu-Darja lätete uurimise eest sai julge ja sihikindel maadeavastaja Kuningliku
Geograafiaühingu kuldmedali. Kes on see kunagine India asekuningas, kes on kuulunud
Suurbritannia valitsusse ja kelle järgi on nimetatud üks liin?
19 Kui Juudamaa hakkas Herodes Suure surma järel (4 eKr) mässama, kasutas tema nende
purustamiseks oma sõjaväge ning kehtestas Rooma otsevalitsuse. 13 aastat hiljem hävis
ta ise koos kolme leegioniga Saksamaal Teutoburgi metsas. Kes?
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GEORGE CURZON
(EARL CURZON OF
KEDLESTON)

Publius Quinctilius
VARUS

20 Millise nime all tunti Nõukogude Liidus riiklikus omandis majandit, mis erines

SOVHOOS

ühisomanduses majandist ehk kolhoosist?
21 Millise põlisameerika hõimu tuntuim liige on tõenäoliselt Sacagawea, kes oli Põhja-
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Ameerikat maitsi läbinud Lewise ja Clarki ekspeditsiooni teejuht? Hõimu traditsiooniline
asuala on Wyomingi, Idaho, Oregoni, Utah’ ja Colorado osariikide aladel. Nende üks
lõunaharu on komantšid.
Portaal celebritynetworth.com on inflatsiooni suhtes korrigeerituna arvestanud tema
varanduse väärtuseks 400 miljardit dollarit, mis teeb temast ajaloo rikkaima inimese.
Rikkus pärines impeeriumi soola- ja kullakaevandustest. Mis impeeriumit valitses aastail
1312-1337 Mansa („Kuningate kuningas“) Musa I, kelle ehitatud mošeed püsivad
tänepäevalgi?
1440-46 kestnud sõda oli konflikt küsitava kantoni ja seitsme ülejäänud Vana Šveitsi
Konföderatsiooni kantoni vahel Toggenburgi krahvi päriluse küsimuses. 1446. aastaks olid
mõlemad pooled ära kurnatud ja sõlmiti esialgne rahu. Konföderatsioonil ei õnnestunud
vallutada ühtegi kantoni linna peale Greifensee. 1450 sõlmiti lõplik rahu ja kanton võeti
konföderatsiooni tagasi. Mis kanton?
Millist aastail 1912-26 valitsenud keisrit kutsutakse teinekord esimeseks Tokyo keisriks,
sest ta elas kogu elu seal? Ta oli keiser Hirohito ehk Showa isa.
Kardinal Richelieu rajas selle 1627 ehk neli aastakümmet enne Hudsoni lahe kompaniid.
Maadeavastuse edendamiseks, Prantsuse kaubanduse suurendamiseks ja merelise
võimsuse kasvatamiseks mõeldud üksust tuntakse ka kui Compagnie des cent-associés või
Compagnie du Canada. Mis asutusest on jutt?
Millise monarhi noorimat tütart, printsess Cristinat on viimastel aastatel süüdistatud
oma heategevusfondi kasutamises, et abistada abikaasa rahapesu ja maksupettust?
18. ja 19. detsembril 1961 alustas India maa-, õhu- ja mererünnakuga ning sai 36 tundi
hiljem veenva võidu. Millise tänase osariigi omandas India sel moel?

28 Kes oli see salapärane 19. sajandi baierlane, kes sai kuulsaks väitega, et kasvas üles üksi

pimedas koopas? Mõni aasta hiljem, 1833, pussitati ta surnuks.
29 Milline Aleksander Suure jalaväekindral nimetati pärast Aleksandri surma Babüloni
satraabiks ning võttis seejärel järg-järgult üle kontrolli kogu impeeriumi idaosa üle,
rajades enda nime kandva impeeriumi?
30 Kellest sai aastal 997 Ungari viimane vürst ning kolm aastat hiljem riigi esimene
kuningas?
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ŠOŠONID

MALI

ZÜRICH

YOSHIHITO ehk TAISHO
Compagnie de la
NOUVELLE-FRANCE ehk
UUS-PRANTSUSE
KOMPANII
JUAN CARLOS I
(Hispaania)
GOA

Kasper HAUSER
SELEUKOS (I Nikator)

ISTVAN ehk STEFAN (I)
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Elustiil
1 1952. aastal doktor Virginia Apgari välja töötatud Apgari skaala on lihtne ja töökindel viis, VASTSÜNDINUD

kuidas kiiresti ja kokkuvõtlikult hinnata teatud isikute tervist. Kelle?
2 See on alates turuletoomisest aastal 1912 olnud Ameerika enim müüdud küpsis. Milline

OREO

küpsis koosneb kahest šokolaadisest kettast, mille vahel on magus kreemitäidis?
3 Selles maailmalinnas asub saksakeelsete maade üks olulisemaid teatreid. Sealne iga-

ZÜRICH

aastane Street Parade on maailma üks suuremaid techno- ja tantsumuusika festivale.
Linna ala on olnud asusutaud juba üle 6000 aasta, ent rajajateks nimetatakse roomlasi
aastal 15 eKr. Mis linna nimetasid roomlased Turicumiks?
4 Kuidas nimetatakse õõnsust, mis ühendab keskkõrva neeluga ja mis avaneb neelatamise EUSTACHI TÕRI,
ajal, võimaldades rõhul mõlemal pool trummikilet võrdsustuda?
KUULMETÕRI
5 Kui teil on mõra kedras (patella), siis millist keha liigest see mõjutab?
PÕLVELIIGES
6 Te võite teda armastada või vihata, ent tema lennufirma on edukas. Kes on Iiri lennufirma Michael O’LEARY

Ryanairi vastuoluline tegevjuht?
7 Aastail 1925-34 sai sellest vaatamisväärsusest tänu Citroenile maailma suurim
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9
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reklaamitulp, sest sellel oli veerand miljoni pirniga kujutatud firma nimi. Mis
vaatamisväärsus?
See on traditsioonilise Hiina meditsiini üks põhilisi komponente, mille abil olevat võimalik
ravida palju haigusi. See seisneb kehal asuvate eri punktide stimuleerimises kuumaga,
survega, laseriga või nõelte torkamisega. Millega on tegu?
Kuidas nimetatakse Y- või L-kujulist varrast, mille üks osa arvatakse tundvat, kui maa
sees asub otsitav asi, ning hakkab liikuma? Neid kasutatakse maagi- või veesoonte, nafta
või geokiirguse leidmiseks.
Ibn al-Nafis, Michael Servetus, Realdo Colombo, Andrea Cesalpino ja William Harvey on
kõik olnud seotud ühe kehas asuva süsteemi uurimisega. Mis süsteemi?
Milline õllekoda kinkis kaasmaalasele Niels Bohrile Nobeli preemia võitmise puhul
eluaegse tasuta õllega varustamise?
Milline moemaja tuli sõja järel välja nn New Look-stiiliga?

13 See kaljuelamute poolest tuntud rahvuspark oli üks kahest esimesest USA paigast, mis

pääses UNESCO maailmapärandi nimekirja. Colorados Montozuma maakonnas asuvas
pargis leiame 6.-12. sajandist pärinevaid puebloindiaanlaste arhitektuuriimesid. Mis
rahvuspark?
14 Millise riigi köögi tuntud salat on Som tan, mille retseptis on tavaliselt küüslauk, tšillid,

EIFFELI TORN

AKUPUNKTUUR/
NÕELRAVI
PILDA / NÕIAVITS

VERERINGE
CARLSBERG
DIOR
MESA VERDE
rahvuspark

TAI

tamarindimahl, kalakaste, maapähklid, kuivatatud krevetid, tomatid, laimimahl,
suhkruroopasta, aedoad ja riivitud roheline papaia?
15 Millise Disney nimitegelase diagnoosiks võis olla küfoos?

QUASIMODO ehk
NOTRE DAME’I
KÜÜRAKAS KELLAMEES
16 Kuidas nimetatakse meditsiiniprotseduuri, mille puhul doonorilt võetud veri lahutatakse AFEREES
komponentideks, eraldatakse vajalik komponent (nt plasma või punased vererakud) ning
ülejäänud osad viiakse tagasi doonori vereringesse?
17 Milline Kariibi mere riik jaguneb haldusjaotuslikult 14 vallaks (parish), millest pooled

JAMAICA
kannavad pühakute nimesid ja ülejäänute seas on näiteks Clarendon, Hanover ja
Trelawny?
18 Milline riietusese läks moodi 1860. aastatel, iroonilisel moel seetõttu, et tulevane
SMOKING
Edward VII soovis rõivast, mida kanda mitteformaalsetel õhtusöökidel?
19 Senini laialdaselt väljakirjutatav tugev valuvaigisti diamorfiin on paremini tuntud heroiini BAYER
nime all. Nime sai see ravim saksakeelsest sõnast „heroisch“, sest kasutajate sõnul tekitas
see neis kangelasliku tunde. Milline Saksa firma patenteeris diamorfiinile nime „Heroin“?
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20 Milline apelsini teisend on tavalisest apelsinist vähem mahlane, sel pole seemneid ning

selle ühes ptsas kasvab teine, väiksem vili?
21 Hyperemesis gravidarum on ühe üsna tavalise häda eriti äge vorm. Millise?

NAVEL ehk
NABAAPELSIN
RASEDUSIIVELDUS

22 Millise juugendigeeniuse palkas president Chester Arthur Valge maja redekoreerimiseks? Louis Comfort TIFFANY
23 Ta oli aastatel 2006-09 maailma parimaks restoraniks valitud El Bulli peakokk. Kes ütles

Ferran ADRIA

ühes 2008. aasta artiklis, et tunneb tihti nälga Mcdonald’si hamburgerite järele?
24 See Iraani saar, mida külastab aastas umbes miljon inimest, valiti New York Timesi poolt

2010. aastal maailma kümne kõige kaunima saare sekka. Mis saar on Edela-Aasia
külastatavuselt neljas turismisihtpunkt?
25 See soolase täidisega praetud või küpsetatud pagaritoode on tavaliselt kolmnurkse
kujuga. Mis nime kannab see India ja Kagu-Aasia köögis tavapärane eelroog?
26 Neid rõngassaiu on Venemaal, Poolas, Leedus ja Ukrainas söödud 14. sajandist. Juudi
kogukonnas said nad nime „beigl“. Millise nime all tuntakse neid Venemaal? Ei tasu segi
ajada barankadega, mis on õhemad.
27 Mis nime kannab see märkimisväärne kaljurünk, mis on Norras populaarne
vaatamisväärsus?

KISH

SAMOSA
BUBLIK (OBWARZANEK)

KANTSLIKALJU /
PREIKESTOLEN

28 Kuidas nimetatakse V-kujulist mustrit, mida tihti kasutatakse ülikondade juures?
29 Milline Nike’i alla kuuluv sportrõivaste ja –jalatsite kaubamärk kasutab nähtavat logo?

KALASABAMUSTER
AIR JORDAN

30 Millises linnas asub rahvusliku juhi järgi nime saanud Moi avenüü, mille sõiduradade

MOMBASA (Kenya)

kohal asub kaks hiiglasliku paari alumiiniumist elevandivõhkasid?
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Teadus, loodus
1 Selle värvitu, terava lõhnaga gaasi eraldas esimesena Joseph Priestley aastal 1774 ja

AMMONIAAK

nimetas selle „leeliseliseks õhuks“. Mis gaas, sümboliga NH3?
2 Milliste Mehhiko ja Kesk- ning Lõuna-Ameerika madude rühma suurim liik on

BOAD

ladinakeelse nimetusega B. constrictor?
3 Kuidas nimetatakse füüsikas kiirusi, mis ületavad piiri Mach 1?

ÜLEHELIKIIRUS

4 Geeniuuringud on näidanud, et nektariinide sile koor on põhjustatud retsessiivsest

VIRSIK

geenialleelist. Dominantne geen tekitab aga puuviljale tavapärase karvase koore. Millise
puuvilja teisend on nektariin?
5 Millise terminiga tähistatakse politoloogias ülimat, absoluutset ja kontrollivaba võimu,
millega juhitatakse iseseisvaid riike?
6 Kuidas tähistatakse kuueteistkümnendiksüsteemis numbrit 10?

SUVERÄÄNSUS

7 Kui räägime osakesest nimega Higgsi boson, siis Higgs on britt. Mis riigist on pärit Bose,

INDIA
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kes andis nime bosonile?
Üldiselt seostatakse seda suurt närilist (Castor canadensis) Põhja-Ameerikaga, kuid teda
leidub ka mujal. Millise looma nimi on algonkini keeles Amik?
Kuidas nimetatakse Maa atmosfääri alumist, maapinnast kuni 15-20 km kõrguseni
ulatuvat osa?
JJ Thomson võitis nende osakeste avastamise eest Nobeli füüsikapreemia. Tema poeg Gp
Thomson sai sama preemia järelduse eest, et need osakesed käituvad lainetena. Mis
osakestest on jutt?
Millise üldnimega tähistatakse taimedes leiduvaid tihti mürgiseid keemilisi ühendeid, mis
koosnevad peamiselt vesiniku-, süsiniku – ja lämmastikuaatomitest ja mida on kasutatud
ravimite või uimastitena? Näiteks kofeiin, kokaiin, nikotin ja morfiin.
Üks (1550-1617) oli logaritmide leiutaja, teine (1785-1836) formuleeris elastsuse teooria
ja sai tuntuks vedelikemehaanika keskse valemi sõnastamisega. Nende nimed erinevad
vaid ühe tähe poolest. Kirjutage emb-kumb!
Kuigi puhtal kujul on tegu hõbehalli metalliga, on seda keemilist elementi vanadest
aegadest peale kasutatud siniste värvainete tootmiseks. Milline, perioodilisustabelis nikli
ja raua vahel asetsev element?
Millist pleistotseenist pärinevat, kuni 400 kg kaaluvat looma võib senimaani kohata
Gröönimaal, Skandinaavias, Kanadal ja Venemaal?
Millisesse suurde õistaimede sugukonda kuulub vanill? Need taimed mängivad olulist
rolli ka Spike Jonze filmis „Kuidas kirjutada kassafilmi” („Adaption“) ja Rex Stouti
detektiiviromaanides Nero Wolfe’iga.
Kes oli see Saksa optik, kes mõõtis põhjalikult sadade Päikese spektri neeldumisjoonte
lainepikkust ja töötas välja akromaatilise objektiiviläätse?
SI-süsteemis kasutusel olevad eesliited viitavad mõõdule. Näiteks kilo- 1000kordse kohta,
mega- miljonikordse ja giga- miljardikordse kohta. Kui SI-süsteem 1795. aastal kasutusele
võeti, oli selles ka eesliide myria-. Kui eesliited 1960 ametlikuks muudeti, sellest loobuti.
Millise arvu kordse kohta oli see eesliide kasutusel?
1887. aastal Clevelandis kahe füüsiku poolt läbi viidud Michelson-Morley eksperiment on
teadusajaloo üks tuntumaid läbikukkunud katseid. Millise arvatava meediumi olemasolu
teooria sai katse tõttu surmava hoobi?
Kuidas nimetakse psühholoogiliste ja psühhoteraapiliste teooriate kogumit, mille
hilisemate pooldajate seas on Erich Fromm ja Jacques Lacan, ning mida teravalt kritiseeris
teadusfilosoof Karl Popper? Popperi sõnul ei ole lähenemine falsifitseeritav ning teda end
eksitavalt näidatud teaduslikuna.
Nende troopikapalmide puit on kaltsiumi ja süsinikuga töötlemise järel luukoega nii
sarnane, et katsetatakse selle kasutamist inimestel tehisluuna. Paljud selle palmi liigid
pole ise aga sugugi luukõvad ega suuda omal jõul püsti seista. Mis palm?
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KOBRAS (Amik oli 1976
OMi maskott)
TROPOSFÄÄR
ELEKTRONID

ALKALOIDID
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ORHIDEED
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FRAUNHOFER
10 000

EETER /
MAAILMAEETER
PSÜHHOANALÜÜS

ROTANG

21 Martin Chalfie, Osamu Shimomura ja Roger Y. Tsien said 2008. aastal Nobeli
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keemiapreemia valgu avastamise ja kasutuselevõtu eest, mida kasutatakse geeni
avaldumise näitamiseks. Mis värviga hakkas nende avastatud valk ultraviolettkiirguses
helendama?
Selle dinosauruste perekonna esimesed fossiilid avastati Hiinas 2002. aastal. Neil nelja
tiivaga pisikestel saurustel katsid pikad suled lisaks kätele ja sabale ka jalgu. Siiski
vaieldakse, kas nad suutsid lennata. Milline 125-120 miljoni aasta eest elanud sauruste
perekond?
Millises maailmas paigas uuris tuntud antropoloog Margaret Mead teismelisi ja nende
täiskasvanuks saamist („coming of age“)? Nüüd on selgunud, et uuritavad ajasid
antropoloogile ilmselt puru silma.
Võttes arvesse kahepaiksete, lindude, imetajate, roomajate ja soontaimede eri liikide
koguarvu, on maakera kõige elurikkam riik Brasiilia. Milline Lõuna-Ameerika riik on
elurikkuse edetabelis teisel kohal?
Keeleteadus sai alguse indialasest, kes 5. sajandil eKr formuleeris sanskriti morfoloogia
3959 reeglit. Tema sanskriti keele häälikute süstemaatiline klassifikatsioon
konsonantideks ja vokaalideks ning sõnade klassifikatsioon nimisõnadeks ja
tegusõnadeks on esimene sellelaadne kogu maailmas. Tema tööd on järgnevatel
aastatuhandetel inspireerinud paljusid intellektuaale, teiste seas Dmitri Mendelejevit.
Kes? Abiks võivad olla teadmised võileibadest või Itaalia koomiksitest.
Milline vene keelest tulenev nimetus on antud superkontinendile, mis koondas suurt osa
maakera maismaast ja eksisteeris ilmselt miljardi aasta eest? Selle tükkidest moodustus
hiljem Pannootia. Superkontinent Pangaea tekkis palju hiljem.
Järgmiste küsimuste pilte vaata eraldi lehelt!
See on maailma üks enim jahitud linde ning viidud sel eesmärgil ka paljudesse maailma
paikadesse. Linnule andis nime antiikaja linn Phasis, mis on tänase Lääne-Gruusia
sadamalinna Poti eelkäija. Mis lind?
Sugukonna Isopoda liikmed on ainsad vähilised, kes elavad maismaal, kuigi neil on
säilinud ka lõpused. Neid leidub kõikjal maakreal pikkuses 300 mikromeetrist 50
sentimeetrini. Üldiselt peetakse neid aiale kasulikuks, kuigi mõned liigid ka toituvad
taimedest. Neil on lüliline kest ja neliteist jäset. Millised vähilised?
Need väikesed putuktoidulised imetajad (10-30cm) elutsevad peamiselt Lõuna-Aafrikas,
kuigi üks alamliik elab ka Alžeerias ja Tuneesias. Nad sarnanevad pisut närilistele, kui ei
ole nendega suguluses. Iseloomulik tunnus on pikk nina. Milline loomade sugukond?

30 200 perekonna ja 2000 liigiga on see üks suuremaid kalade sugukondi. Nad on väikesed

põhjakalad, tavaliselt mitte üle 10 cm pikkused, mõned liigid kuuluvad maailma
väikseimate selgroogsete hulka. Tööstuslikult püütakse neid Ukrainas, kuid suur osa liike
pole söögiks kõlbulikud. Korallrahude juures moodustavad nad 35 protsenti kõigist
kaladest. Milline sugukond?
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Kultuur
1 Selle hoone igal korrusel on oma väljaulatuv katuserinnatis. Kuna need on eeskätt
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13
14
15
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mõeldud monumentideks, on neis vähe kasutatavat põrandapinda. Need arenesid välja
stuupadest ning neid seostatakse enamasti Kaug-Ida ja Kagu-Aasia budistlike
templikompleksidega. Kuidas nimetatakse seda mitmekordset tornilaadset pühamut?
Milline tänapäeva Gruusias asuv kuningriik oli mütoloogias Kuldvillakut jahtivate
argonautide sihtkoht?
Belvedere’i galeriis leiduvate meistriteoste seas on Gustav Klimti „Suudlus“ ja Egon
Schiele „Embus“. Millises Euroopa pealinnas asub Belvedere’i loss ja muuseum?
Otsetõlkes tähendab see „väravat guru juurde“. Kuidas nimetatakse sikhide pühamut
(kuhu lubatakse ka teiste usundite esindajaid)?
Damien Hirsti kunstiteos „The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone
Living“ kujutab endas ühte formaldehüüdi asetatud elusolendit. Millist? Me ei küsi täpset
liiki, piisab üldnimest. Kokku on neid ca 470 liiki.
See 13. sajandi dominikaani munk oli naturaalse teoloogia peamine eestkõneleja. On
öeldud, et suur osa tänapäevasest filosoofiast on loodud tema ideede arenduse või
ümberlükkamise jaoks, eriti eetika, loomuõiguse, metafüüsika ja poliitteooria vallas.
Millise nime all on kõige paremini tuntud mees, keda kutsuti ka Doktor Angelicuseks,
Doktor Communiseks ja Doktor Universaliseks?
Milline USA linn andis nime tuntud arhitektuurikoolkonnale, mis oli eriti aktiivne 1880. ja
1890. aastatel, ehitades üles sedasama 1871. aastal suures tulekahjus kahjustatud linna?
Khajuraho templid Indias Madhya Pradeshi osariigis on eriti tuntud skulptuuride ja
dekoratsioonide poolest. Mida need kujutavad?
Milline Iiri mütoloogia kütt-sõdalane (kes esineb ka Šoti ja Mani saare mütoloogias)
kogub tarkust pöialt imedes? Pöidla põletas ta ära, küpsetades Teadmiste Lõhekala?
Kui kaasa arvata leti taga seisev baarmen, mitu inimest on näha üksildases öises
söögikohas, mida Edward Hopper kujutab oma 1942. aasta maalil „Öösorrid“
(„Nighthawks“)?
Millisesse usku sündisid dirigent Zubin Mehta, rock-staar Freddie Mercury, Muhammad
Ali Jinnah abikaasa Rattanbai Petit ja paljud India tuntud äritegelased? Soovime
vastusena religiooni, mitte kogukonna nime.
Milline suur jõeimetaja, kes elab Amasoonase ja Orinoco jõgedes, on kohalikele tuntud
portugalikeelse nimega Bolo? Piirkonna folkloori kohaselt suudab nõiutud Bolo võtta
nägusa mehe kuju, võrgutades noori naisi.
Ramadani-aegne päevane toidust ja joogist loobumine on islami üks viiest sambast.
Millise, araabia keeles „paastumist“ tähendava sõnaga seda tähistatakse?
Temast on suulist pärimust juba 14. sajandist. „Sundiata Keita“ on eepos, mis räägib,
kuidas nimitegelane (surnud 1255) rajab ühe Lääne-Aafrika impeeriumi. Millise?
16. sajandi skulptor Pietro Torrigiano tuntuim „teos“ on ühe kaaskunstniku nina, mille ta
lömastas armukadedushoos rusikaga. Kelle?
See Kanada laulja on ühe kõigi aegade enim müüdud singli esitaja. Nüüd on popstaar
tunnustatud moefotograaf, keda on avaldanud ajakirjad Vogue, Harper’s Bazaar ja
Esquire. Kaks korda on ta oma moefotode eest võitnud Saksa Leadi auhinna. Kes?
Kes on see tuntud Ungari helilooja (1881-1945), kes sai võrdleva muusikateaduse rajajaks
tänu oma rahvamuusika kogule ja selle analüüsile? See, hiljem etnomusikoloogiaks
nimetatud teadusharu keskendub muusika sotsiaalsele ja kultuurilisele dimensioonile.
Selle Aafrika riigi islami-eelses mütoloogias valitseb tasakaal tänu taevasõnni ja lehma
armastusele. Universum balansseerib sõnni sarvedel. Ta vahib igavesti enda ees tulba
külge seotud lehma. Kui lehm pöörab temalt pilgu, tekib nihe ja Maal toimub mõni
katastroof. Arvestades selle riigis viimasel ajal toimunud sündmusi, on lehm pidevalt
sõnni ignoreerinud. Milline riik, mis praegu on valdavalt sunniidi islamiusku?
See koosneb neljast koolkonnast (teiste seas Nyingma/punamütsid ja Gelug/kollamütsid).
Millises budismi traditsioonis, millel arvestatakse olevat 10-20 miljonit järgijat, tehakse
mandalasid, peenest, värvilise liivast usulisi sümboleid, mis seejärel rituaalselt
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hävitatakse, sümboliseerides ainelisi elu kaduvust?
Nende usund on alati olnud monoteistlik, uskudes unikaalset ja kõikvõimsat jumalat,
keda nad nimetavat Ngai’ks. Milline bantu rahvus on suurim Kenya rahvarühm,
moodustades veerandi elanikkonnast?
Vastandina religioossele doktriinile sõnastab perennialism, et kõik usundid jagavad ühte
universaalset tõde, millest nad kõik on välja kasvanud. Neoplatonismist pärinevat ideed
viisid 19. sajandil edasi transtsendentalistid. Inglisekeelses maailmas levitas seda raamat
„The Perennial Philosophy“. Milline Inglise intellektuaal (1894-1963), kes on tuntum
romaanide poolest, kirjutas selle raamatu?
Mis on saareriigi Mauritiuse peamine usund? Seda järgib 53 protsenti rahvastikust, tehes
Mauritiusest ainsa Aafrika riigi (geopoliitilises mõttes), kelle jaoks on see usund peamine.
Kuigi selle täpne asukoht ei ole selge, asus ta tõenäoliselt tänases Bahreinis.
Mesopotaamia kirjutistes kirjeldatakse seda maad nende kaubapartnerina, seda on
peetud Sumeri loomismüüdi vasteks Edeni aiale. Milline “Gilgamešis“ mainitud
tsivilisatsioon?
See põlisameerika hõimupealik andis nime USA lääneranniku linnale. Ta rääkis 1854.
aasta kuulsas kõnes ökoloogilisest vastutustundest, kummastusest, et „valged mehed“
soovivad nende maad osta. Kuidas saab keegi müüa õhku, maast õhkavat soojust või oja
vulinat, imestas ta. Kes?
Järgmiste küsimuste pilte vaata lehe allosast!
Kuna see lõpetamata hoone meenutab skeletti, on sellele antud hüüdnimi „Szkieletor“
(Skeletor), koomiskikangelase He-Man põhivastase järgi. Nii selle valmis ehitamist kui
lammutamist on peetud liiga kulukaks, kuid peatselt võivad 33-aastase vaheaja järel
ehitustööd jätkuda. Viimasel ajal on seda kasutatud peamiselt reklaampinnana. Millise
endise pealinna kõrgeim hoone on see 92-meetrine maja?
USA kasiino- ja kuurortifirma Las Vegas Sands Corp. avas nähtava lootusekujulise
ArtScience Museumi aastal 2011. Millises Aasia linnas, rahvusvahelises ärikeskuses, see
asub?
Milline itaalia keelest pärineva terminiga tähistatakse väga detailset, suuremõõtmelist
maasikumaali? Näete üht näidist Canalettolt, kuid oleksime võinud kasutada ka tema
Veneetsia-vaateid, Vermeeri Delfti-vaadet või Pannini maale varemetest.
Millise 17. sajandi kunstniku autoportreed näete?

KIKUYU / AGĨKŨYŨ /
GĨKŨYŨ
Aldous HUXLEY

HINDUISM
DILMUN / TELMUN

SI’AHL ehk SEATTLE

KRAKOW

SINGAPUR

VEDUUT

REMBRANDT / VAN RIJN

29 Näete kolme veetorni, mis asuvad samanimelises linnas. Nende arhitekt on taanlane

KUWAIT

Malene Björn, need valmisid Rootsi insenerifirma VBB projekti raames. Millise linna
sümboliks on need 1977 avatud tornid?
30 See on seni viimane, aastal 1950 katoliku kiriku poolt heaks kiidetud dogma. Millist Neitsi
Maarjaga seotud sündmust see puudutab? Sündmuse päeva tähistatakse 15. augustil
ning näete El Greco maali selle kohta.

Maarja TAEVASSEVÕTMINE
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Film, kirjandus
1 Kohvikukett Starbucks sai nime laeva Pequod’ vastuhakkajast esimeselt tüürimehelt.
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Samuti ilmselt ka Battlestar Galactica tegelane. Millise raamatu tegelane on see
tüürimees?
Milline riik keelustas tähtede Q, W ja Xi kasutamise, sest need esinevad kurdi keeles, kuid
mitte nende tähestikus?
Kes võitis parima näitlejanna Oscari rolli eest 1992. aasta filmis “Howards End”?
Friedrich Wilhelm Murnau tõlgendust Bram Stokeri „Draculast“ peetakse ekspressionismi
üks meistriteoseks. Mis pani ta selle filmi pealkirjaks?
Selles 2006. aasta moetööstusest rääkivas Hollywoodi filmis kehastas Meryl Streep
võimukat moetoimetajat Miranda Priestleyt. Rolli eeskujuks on arvatud Vogue’i
toimetajat Anna Wintouri. Mis film?
Selle Ameerika näitekirjaniku ja esseisti loomingus on näidendid “Joe Keller ja pojad”
(“All my sons” 1947), “Proovireisija surm” (1949), “Salemi nõiad” (“The Crucible”, 1953)
ja “Vaade sillalt”, samuti film “Sobimatud” (“The Misfits”, 1961), Kes on see Marilyn
Monroe kunagine abikaasa?
Millise kirjaniku romaanide seas on „Saladuslik saar“ ja „Viieteistkümneaastane kapten“?
Tema järgi on nimetatud üks Eiffeli torni restoran.
Selle Taani kirjaniku teostest on tehtud edukad filmid. Üks oli “Babette’i pidusöök”, veel
kuulsam on romaani „Den Afrikanske Farm“ järgi tehtud ja Oscari pälvinud film „Aafrika
äärel“ („Out of Africa“). Kes on see kirjanik?
Milline 65 miljoni kõnelejaga keel on vastastikku arusaadav standardse hindi keele
kõnelejatele, kui välja arvata teatud erialane sõnavara?
„Kes tuulisel ööl seal ratsutab veel?
Üks isa on see, kes pojaga teel.
Mees kätepeal kannab haiget last,
nii hellalt ja kindlalt peab kinni tast.“
See on ühe saksa keeles kirjutatud poeemi algus. Kes on selle kuulus autor (sünd 1749)?
Millise legendaarse kirjaniku pärandi hoidjad tellisid 2013. aastal kirjanik Sophie
Hannah’lt uue romaani, mille peategelane on ilmakuulus belglane?
Millises filmiklassikasse kuuluvas teoses võtavad kaks inimest, Dave Bowman ja Frank
Poole kasutusele kõikvõimalikud ettevaatusabinõud, et vaenlane nende vestlust pealt
kuulata ei saaks, kuid ei oska arvestada, et too suudab huultelt lugeda?

13 Rolli eest selles 1990. aastal USAs kõige enam kassat teinud filmis teenis Whoopi

MOBY DICK

TÜRGI
Emma THOMPSON
NOSFERATU
SAATAN KANNAB
PRADAT / The DEVIL
WEARS PRADA
ARTHUR MILLER

Jules VERNE
Karen BLIXEN / Isak
DINESEN
URDU
Johann Wolfgang
GOETHE

Agatha CHRISTIE
2001:
KOSMOSEODÜSSEIA /
2001: A SPACE
ODYSSEY
KUMMITUS / GHOST

Goldberg parima kõrvalosatäitja Oscari. Mis film?
14 Milline Vene režissöör sai tuntuks tummfilmidega „Soomuslaev Potjomkin“ ja „Ivan

Sergei EISENSTEIN

Julm“?
15 Kes on 1998 parima võõrkeelse filmi Oscari võitnud Itaalia filmi „Elu on ilus“ („La vita è
16

17
18

19

20

bella“) režissöör?
See Tähesõdade universumi planeet oli nii Darth Vaderi kui ka Luke Skywalkeri sünnikoht.
See sai nime Tuneesia lõunaosa olulisema linna järgi, kus filmiti esimesed Tähesõdade
filmid. Nimi esineb ka Angry Birdsi Tähesõdade versioonis. Mis linn/planeet?
Kuigi tegu oli esimese parima filmi pälvinud linateosega, oli see aastakümneid kadunud,
kuniks Cinematheque Francaise’ist leiti negatiiv. Mis film?
Selles 2003 ilmuma hakanud ja senini ilmuvas must-valges Ameerika koomiksiraamatute
sarjas seiklevad endine asešerif Rick Grimes, tema perekond ja teised zombieapokalüpsises ellu jäänud?
Milline luuletaja käis koos Bob Dylaniga 1975. aasta Rolling Thuderi tuuril, kandis koos
Paul McCartneyga ette luuletuse „The Ballad of the Skeletons“ ja laulis koos The Clashiga
"Ghetto Defendant"?
50 aastat oli see romaan suuresti unustatud, kuni Prantsuse kirjanik Anna Gavalde uus
tõlge tekitas selle vastu uue huvi. Milline USA kirjaniku John Edward Williamsi 1965. aasta
romaan räägib tagasihoidlikust inglise keele professorist kesklääne ülikoolis, kelle karjäär
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toppab abieluprobleemide tõttu?
Millise 1929 sündinud Tšehhi kirjaniku tuntuim teos on „Olemise talumatu kergus“
(1984)?
See 2004. aasta Kim Ki-duki film räägib noorest hulgusest ja kuritarvitatud
koduperenaisest, kes käivad ühest tühjast korterist teise. Filmi teeb tähelepanuväärsek
dialoogi puudumine peategelase vahel. Mis film?
Millises 2005. aasta filmis raiub Marv maha Kevin Roarki käed ja jalad ja ajab siis koera
ülejäänu kallale? Marvi mängib Mickey Rourke ja Kevinit Elijah Wood.
Ta oli esimene Académie Goncourti valitud naine ja samuti esimene naine, kes sai
Prantsusmaal riiklikud matused. Kelle loomingusse kuuluvad Pariisi kurtisaanidest
kõnelevad romaanid „Kallim“ („Cheri“) ja „Gigi“?
On harukordne, kui režissöör saab parima lavastaja Oscari filmi eest, mis ei võida parima
filmi kuldmehikest. Kellega on seda 21. sajandil juhtunud kaks korda?
Vabaduse ja inimloomuse käsitlemise tõttu on see tänapäeva kirjanduse üks mõjusamaid
peatükke. „(Sevilla) suurinkvisiitor“ (pealkiri tõlgitud ühest indo-euroopa keelest) on
mõistujutt Kristuse tagasitulekust Maa peale inkvisitsiooni ajal, mille räägib noor munk,
üks nimitegelastest. Millise 1880. aastal valminud raamatu peatükiga on tegu?
Milline Hispaania kirjaniku Carlos Ruiz Zafoni menuteos räägib sõjajärgses Barcelonas
elavast poisist Daniel Semprerest, kelle isa viib Unustatud Raamatute Kalmistule?
Millise 5. sajandil eKr elanud isiku elu tõlgendas Osamu Tezuka oma viimases suures
mangateoses (1972-83), mis võitis Will Eisneri preemia aastatel 2004 ja 2005?
Pildil näete Briti näitleja Robbie Coltrane „Blackadderis“ Dr Johnsonina. Tema kõrval on
Dr House’ina tuntuks saanud Hugh Laurie. Keda kehastas Coltrane Harry Potteri filmides?
Yann Marteli romaani „Pi elu“ filmiversioonis (2011, lavastaja Ang Lee) mängib
peategelase Pi Pateli 19-aastane India näitleja, kellele see oli esimene suurem filmiroll.
Mis on ta nimi?
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Sport
1 Tänu Sotšis võidetud kahele kullale sai sellest Norra laskesuusatajast kõige rohkem

Ole Einar BJØRNDALEN

taliolümpiamedaleid võitnud sportlane. Kes?
2 Tennise riikidevahelised võistlused on Davise karikas, Föderatsioonikarikas ja Hopmani

SULGPALL

karikas. Millisel spordialal võisteldakse Thomase, Uberi ja Sudirmani karikatele?
3 Olümpiaprogrammis on endiselt kaks spordiala, mille reeglid nõuavad võistlejatelt
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amatööristaatust, proffe ei lubata võistlema. Nimetage emb-kumb! (kirjutage vaid üks
ala, mitme vastuse korral läheb arvesse esimene!)
Nelja suure tenniseturniiri võitmist nimetatakse Suureks Slämmiks. Millisest
kaardimängust see termin pärineb?
Neil Euroopas peetud olümpiamängudel osalesid naised esmakordselt ujumises. Tegu oli
ka esimeste mängudega, kus osalesid delegatsioonid kõigist viiest maailmajaost. Mis
mängud? (vastake aasta või linn!)
1996 alguse saanud Tri Nations oli iga-aastane ragbiturniir, kus osalesid Austraalia, UusMeremaa ja LAV. 2012 sai see uueks nimeks Rugby Championship, sest liitus neljas riik.
Kes?
See on kõrgeima reitinguga tuur väljaspool Euroopat. Mis nime kannab Adelaide’i
ümbruses peetav velotuur (esimest korda 1999)?
See 2009. aastal firmalt PopCap välja tulnud mäng kuulub kaitsmistüüpi mängude (tower
defence) hulka. Mis laadi organismid kaitsevad mängus maja zombie’de eest?
Kenneth Harkness leiutas süsteemi, mida ameeriklased kasutasid aastatel 1950-60.
Richard Clark töötas välja Briti versiooni. Üleilmselt kasutatava süsteemi parendamiseks
pakuti välja Glicko süsteem. Austraalia ja palju veebipaigad kasutavad Glicko-2 süsteemi.
Sakslased on Ingo välja vahetanud Wertungszahli vastu. Mis spordialal/mängus neid
süsteeme kasutatakse?
Taliolümpia kiiruisuvõistlustel on üle kümne kuldmedali võitnud viis riiki. Need on
Saksamaa (12 kulda), Nõukogude Liit (24), Norra (25) ja USA (29). Milline riik on võitnud
35 kuldmedalit?
1988 esmakordselt välja tulnud pikaajaline ja realistlik Ameerika jalgpalli videomängusari
(tootja EA Sports) on nime saanud treeneri järgi, kes viis Oakland Raidersi Super Bowli
võiduni. Kes?
Aastal 2013 võitsid mootorrataste ringrajasõidu kõigis klassides (MotoGP, Moto2 ja
Moto3) tiitli ühe rahvuse esindajad. Millise?

13 1964. aasta Tokyo suvemängudel kerkis olümpialipp täpselt 15,21 meetri kõrgusele,
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austamaks üht 36 aasta tagust saavutust. Kes võitis täpselt sama tulemusega 1928. aasta
Amsterdami olümpia kolmikhüppe, olles Jaapani ja Aasia esimene individuaalala
kullavõitja?
Seda 1975 sündinud lõuna-aafriklast peetakse kriketi üheks aegade mitmekülgsemaks
mängijaks. Ta on seni ainus mängija, kes on saavutanud 11000 jooksu ja võtnud 250
wicket’it nii testkriketis kui ühe päeva kriketis. Kes?
2018. aasta taliolümpialinna valimisel jäi see linn Lõuna-Korea linna Pyeongchang järel
teiseks. Oleks ta võitnud, oleks temast saanud esimene linn, mis võõrustanud nii suve- kui
taliolümpiat. Mis linn?
Milline 1985 Robert Angeli poolt leiutatud mäng põhineb joonistamisel ja sõnade ära
arvamisel? Meeskonnad peavad peavad jõudma ruutude rea lõppu, igal ruudul on täht,
esindades eset, mis tuleb joonistada ja ära arvata.
Selle Trinidadi ja Tobago superliigas mängiva jalgpalliklubi hüüdnimi on „Idalõvid“
(„Eastern Lions“), nende omanik on FIFA endine vastuoluline asepresident Jack Warner.
Mängija seas on olnud Kenwyne Jones ja Brent Sancho. Nime on nad saanud
põhimõtteliselt igaühe järgi (teatud inglisekeelne mõiste). Mis klubi?
Naadami mängude kohta öeldakse tihti ka „meeste kolmed mängud“, sest kavas on
maadlus, hobuste võiduajamine ja vibulaskmine. Kahes viimases on viimasel ajal osalema
lubatud ka naisi. Need kuuluvad UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja. Millises Aasia
riigis peetakse kesksuvel kõikjal riigis neid mänge?
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19 „Vahemere hai“ hüüdnime kandnud Tuneesia ujuja tõi oma riigile kõigi aegade esimese
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olümpiakulla, võites Pekingis 1500 m vabaujumise. Londonist lisas ta 10 km maratoni
kuldmedali. Kes?
Aasia võrkpallimeistrivõistlustel on meeste arvestuses ainus kahekordne võitja Iraan. Mis
riik on sama suutnud naiste arvestuses?
Et tasandada eri oskustega mängijaid sisaldavate meeskondade vahet, tegi sellele
spordile händikäp-süsteemi Henry Lloyd Herbert, USA alaliidu esimene president aastast
1890. Mängijaid hinnatakse skaalal miinus kahest kümneni. Kümmet on nii raske
saavutada, et maailmas on vaid tosinkond mängijat sellel tasemel, kõik neist
argentinlased, välja arvatud Uruguays sündinud, kuid Argentinat esindav David Stirling.
Millise spordiala händikäp-süsteem?
2011. aasta komöödiafilmi „The Big Year“ peaosades on Steve Martin, Jack Black ja Owen
Wilson. Pealkirjas viidatud „Suur aasta“ on mitteformaalne võistlus, mida peavad ühe
populaarse hobi harrastajad. Võistluse Põhja-Ameerika rekord kuulub Sandy Komitole
tulemusega 745. Mis hobi?
Ta võitis Londoni olümpial pronksi, 2012. aasta Moskva MMil hõbeda ja 2014. aasta siseMMil Sopotis kulla. Millisele Qatari sportlasele kuulub Aasia kõrgushüpperekord?
Milline klassikaline 1981. aasta videomäng pidi algselt kujutama Olive Oyli Bluto käest
päästvat Popeyed, kuid kuna nende tegelaste õigusi ei suudetud hankida, pidi Nintendo
välja mõtlema uued tegelased?
Tal on Austraalia lahtistelt üksikmängus kaks tiitlit ning koos Petr Kordaga saanud sealt ka
meeste paarismängu tiitli. Kelle serviv kujutis on Austraalia lahtise logol?
See „Lendavaks koduperenaiseks“ kutsutud hollandlanna võitis 1948. aasta Londoni
olümpialt neli kulda, sh 100 m jooksus, olles ise 30-aastane kahe lapse ema. Kes?
Mis on pildil nähtava nišispordiala täpne nimi? Sel alal võitsid tšehhidest vennad Jindrich
ja Jan Pospisil aastatel 1965-88 20 MM-tiitlit
Ääremängija Givanildo Vieira de Souza on Brasiilia koondist esindanud üle 30 korra.
Kunagine FC Porto ja nüüdne Peterburi Zeniti mängija on paremini tuntud hüüdnime all,
mis viitab ühele Marvel Comicsi tegelasele. Kellele?
See hispaanlane sai korvpalliprofiks aastal 2005, olles ise vaid 14-aastane. 2008 oli ta
kõigi aegade noorim olümpiafinaalis osaleja. Pärast DKV Joventuti ja Barcelona
esindamist alustas ta hooajal 2011-12 Minnesota Timberwolvesi ridades. Kes on see
pimesi söötude ja vaheltlõigete poolest tuntud mängija?
15. aprillil 2013 tõusis ta naiste golfi edetabeli esinumbriks. Samal aastal sai temas neljas
naismängija, kes võitnud samal kalendriaastal kolm suurturniiri. Ta on ka kõigi aegade
noorim US Women’s Openi võitja. Kes?
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WQC 2014

Maailm
1 Tänapäeval kasutatakse seda igapäevaelus laialt selle jälgimiseks, et me teatud reegleid

täidame. Millise Doppleri efekti kasutava seadme leiutas Teise maailmasõja ajal John L.
Barker Sr, kelle töö oli arendada armeele radareid?
2 See väin ühendab Egeuse merd (ja seega ka Vahemerd) Marmara merega. Vesi võib seal
liikuda mõlemas suunas: pinnahoovus kannab vett Marmara merest ära, süvahoovus viib
selle vastupidises suunas tagasi. Mis väin?
3 Millises peaaegu kahe miljoni elanikuga linnas tuleb mööda Swani jõge liikuda peaaegu
19 kilomeetrit, et jõuda Fremantle’is asuvasse reisisadamasse?
4 Milline nõndanimetatud kääbusplaneetidest on Maale lähim?
5 „Lendav Siga“ (nagu nende nimi tõlkes kõlab) on kõigi aegade suurim mis tahes tüüpi

sõidukite tootja. Ainuüksi 2007 valmis 500 miljonit sõidukit. Milliseid
transpordivahendeid nad toodavad?
6 Kuigi Aserbaidžaan, Kasahstan ja Türkmenistan on põhimõtteliselt merepiirita, on neil
kõigil väike merevägi. Millisel suurel veekogul need tegutsevad?
7 Massachusettsi suurima saare elanikkond kasvab suvekuudel 16 000 pealt rohkem kui
sajale tuhandele. Sealsete majade hind on ligi kaks korda kõrgem USA keskmisest. Mis
saar? 2007. aasta tormiga eraldus sellest Chappaquiddicki saar.
8 Nimest hoolimata ei paku selle Lõuna-Ameerika riigi pealinn küll mäevaateid. Mis riik?
9 Micro Carsi asutas autoinsener Dr. Lawrence Perara aastal 1995. Esimesel mudelil, Micor

KIIRUSEMÕÕDIK

DARDANELLID/
HELLESPONTOS
PERTH
CERES
JALGRATTAD

KASPIA meri
MARTHA’S VINEYARD

URUGUAY
SRI LANKA

Privilege’il oli tuhandekuubikuline ja nelja silindriga. Järgnesid kaubik Micro MVP Junior ja
luukpära MicroTrend. Riigi esimese autotootjana püüdlevad nad selle poole, et 60
protsenti komponentidest oleks omamaised. Pika vaidluse järel kohaliku
autoregistrikeskusega jõuti selleni, et 200 registreeriti esimene nende auto ametlikult.
Mis riigis neid autosid toodetakse?
10 Millise Euroopa Liidu liikmesriigi levinuim perekonnanimi on Borg?
MALTA

11 Kui te soovite neid disainiikoone omale koju, on eBayst neid omajagu saadaval. Mis on

Wurlitzer mudel 1015, mida hakati tootma 1946 ja mille hüüdnimi on Bubbler?
12 See NATO asutajariik, Euroopa Ühenduste liige aastast 1986 ja eurotsooni liige sai 2011.

JUKEBOX
/MUUSIKAAUTOMAAT
PORTUGAL

aastal ELilt ja IMFilt 78 miljardi euro suuruse abipaketi. Mis riik?
13 Võiks arvata, et Cupido nime kandev kaaslane tiirleb Veenuse ümber, kuid kuna selle nimi URANUS
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pärineb hoopis Shakespeare’i näidendist „Timon Ateenast“, tiirleb see hoopis teise
planeedi ümber. Millise?
See oli omal ajal märgiline tööstussündmus. Milline Jaapani autotootja avas 1982. aastal
oma esimese suurema USA autotehase?
See 100 satangist koosnev Kagu-Aasia rahaühik sai nime kohaliku massiühiku järgi.
Sealsed juvelliiris ja kullassepad kasutavad seda senini kulla ja hõbeda massiühikuna. Mis
rahaühik?
Algul koosnes see kuuest eraldi kolooniast. Maismaa pindalalt on tegu maailma suuruselt
kuuenda riigiga. Nende lipul on kuus tähte. Mis riik?
Mälumänguritena oleme talle suure teene võlgu. Kes on esimesel sajandil pKr elanud
Hiina eunuhh, kellele omistatakse paberi leiutamine?
Selle tootmisel tekib „must leelis“, mis sisaldab muu hulgas tallõli ja tärpentini. Tootjad
reeglina põletavad seda „musta leelist“ tootmismasinate ajamiseks. Mida neist tehastes
toodetakse?
Elektriraideks kutsutava kalade perekonna ladinakeelne nimi kattub ühe seadme nimega,
mille leiutas tänapäevasel kujul Briti insener Robert Whitehead aastal 1866. Mis seade?
Selle nimekirja kohtadel 2.-5. asuvad Tugela (Lõuna-Aafrika), Kolm Õde (Peruu),
Olo’upena (Hawaii) ja Yumbilla (Peruu). Mis nimekirjaga on tegu?
Prantsuse koloniaalajastul oli Vietnam jagatud kolmeks piirkonnaks – Tonkin, Annam ja
veel üks. Selle lõunapoolseima piirkonna pealinn oli Saigon. Selle piirkonna 11-tähelise
© International Quizzing Assoc. 2014
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nime saab jagada kaheks: esimesed kuus tähte annavad Indias Kerala osariigis asuva linna
nime (inglise keeles kirjapilt identne, eesti keeles hääldus), teine osa Vietnami naaberriigi
nime (nii eesti kui inglise keeles). Mis piirkond?
See on tuntud kahe nime all: üks viitab Malaisia osariigile, mis on vahetult sellest põhja
pool, teine osariigi allüksusele, mis asub küsitava veekogu ääres. Milline väin eraldab
Singapuri Aasia mandrist? (vastake emma-kumma nimega!)
Mis nime kandis esimene Nõukogude kosmoselaev, mille peale mahtus rohkem kui üks
inimene? See vahetas välja Vostoki, kuni 1967 tulid Sojuz.
Millises lahes asub saareriik Sao Tome ja Principe? See on troopilise Atlandi ookeani
kirdeosa, mille ääres asub palju riike, alates Gabonist idas kuni Libeeriani läänes.
Järgmiste küsimuste pilte vaata allpoolt!
Millisesse olümpialinna ehitatakse seda tehissaarestikku nimega Föderatsioonisaar?

26 See ronga alamliik suri välja 20. sajandi keskel. Teda esines ainult saarestikus, mille 1995.
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aasta postmarki näete. Mis saarestik, mis kunagi kuulus Kalmari uniooni ja nüüd
Põhjamaade Nõukogusse?
Umbes 90 protsenti maailma maavärinatest ja 75 protsenti vulkaanidest on selles
seismiliselt aktiivses piirkonnas. See algab Tšiilist, mööda Ameerikate läänerannikut, üle
Kamtšatka, alla Jaapani, Filipiinide, Uus-Guinea ja Uus-Meremaa juurde . See kulgeb
mööda Vaikse ookeani, Nazca, Cocose ja Juan de Fuca laamade piiri. Kuidas nimetatakse
seda hobuserauakujulist ja Vaikset ookeani ümbritsevat piirkonda?
2014. aasta alguses andis Facebook teada, et on 19 miljardi dollari eest ostnud
sõnumiteenuse WhatsApp. Järgnevatel päevadel lülitusid miljonid turvalisuse pärast
muretsevad kasutajad ümber konkureerivale teenusele. Tänu sellele sai tollest mõneks
ajaks enim alla laetud rakendus. Mis rakendus, mille autorid on venelased Nikolai ja
Pavel Durov?
Tuntud arsti, luuletaja ja astronoomi Girolamo Fracastoro kuju asetati kaare peale aastal
1559. Paremas käes hoiab ta gloobust. Kohaliku legendi järgi pillab Fracastoro gloobuse
pähe esimesele tema alt mööduvale auväärsele mehele. Ta hoiab seda endiselt. Millises
Adige jõe ääres asuvas Põhja-Itaalia linnas asub Fracastoro kaar, mille kaudu pääseb
Piazza dei Signorile?
Mis nime kannab Ottawat läbiv kanal, millest saab jäätumise korral väidetavalt maailma
suurim liuväli, pikkusega 7,8 km?
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