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1	  

1	   John	  F.	  Kennedy	  kõnedest	  tulevad	  esmalt	  meelde	  kindlasti	  kaks	  tsitaati	  –	  Ich	  bin	  ein	  Berliner	  ja	  ametisse	  
astumise	  kõnes	  ...	  ärge	  küsige,	  mida	  teie	  riik	  saab	  teha	  teie	  jaoks,	  vaid	  küsige,	  mida	  teie	  saate	  teha	  oma	  riigi	  
heaks.	  Neist	  viimane	  kordab	  ühe	  roomlase	  juhtlauset.	  Kelle?	  Küsitav	  oli	  kõigist	  Rooma	  satiirikutest	  mõjukaim.	  
Tema	  „Satiiridest“	  pärit	  ütlustest	  on	  mitmed	  kasutusel	  tänapäevani	  (Leiba	  ja	  tsirkust!;	  Haruldane	  lind	  maailmas,	  
täpsemalt	  nagu	  must	  luik;	  Meil	  tuleb	  paluda,	  et	  terves	  kehas	  oleks	  terve	  vaim;	  Kättemaks	  on	  alati	  väiklase	  ja	  
kitsarinnalise	  inimese	  nigel	  lõbu).	  

	   	  

2	   Küsime	  Jeesuse	  üht	  ustavamat	  jüngrit.	  Ta	  oli	  pärit	  Galilea	  järve	  äärest.	  Vastavalt	  Luuka	  evangeeliumile	  ajas	  
Jeesus	  temast	  välja	  seitse	  kurja	  vaimu.	  Ta	  ilmub	  kõigis	  evangeeliumites	  enne	  ja	  pärast	  ristilöömist.	  Johannese	  
evangeelium	  kirjeldab,	  kuidas	  ta	  läheb	  Jeesuse	  haua	  juurde,	  leiab	  selle	  tühjana	  ja	  seejärel	  kohtab	  ülestõusnud	  
Jeesust.	  Paljud	  renessansi-‐	  ja	  barokiaegsed	  kunstnikud	  on	  kujutanud	  püha	  õhtusöömaaja	  piltidel	  teda	  Jeesuse	  
kõrval	  istumas	  või	  tema	  läheduses.	  Kes?	  

	   	  

3	   Mis	  otstarve	  on	  neil	  esemetel,	  mida	  piltidel	  näete	  (viimasel	  joonisel	  on	  antud	  ka	  mõõdud,	  mis	  võisid	  küll	  natuke	  
kõikuda)?	  On	  teada,	  et	  neid	  kasutasid	  naised	  (eriti	  XVIII	  sajandil,	  aga	  varemgi)	  ka	  iluehetena,	  sest	  nad	  olid	  
valmistatud	  nii	  luust,	  pronksist	  kui	  hõbedast.	  Prantslased	  nimetavad	  seda	  asja	  Cure-‐oreille.	  

	   	   	  

	   	  

4	   Kes	  on	  see	  1866-‐1934	  elanud	  
ukraina	  ajaloolane	  ja	  poliitik?	  
Oma	  teoses	  “Ukraina-‐Vene	  
ajalugu”	  käsitles	  ta	  Vana-‐Vene	  
riiki	  esmakordselt	  kui	  
ukrainlaste	  ja	  mitte	  venelaste	  
oma.	  Kiievis	  on	  talle	  püstitatud	  
ausammas.	  Tänav,	  mis	  viib	  
Euroopa	  väljakult	  Arsenali	  
väljakule	  ning	  mille	  ääres	  
asuvad	  nii	  Ülemraada	  kui	  
Ministrite	  Kabineti	  hoone,	  
kannab	  tema	  nime.	  	  

	   	  

5	   Küsitav	  on	  sündinud	  1892.	  aastal	  Peterburi	  kubermangus.	  Mobiliseeriti	  I	  maailmasõja	  algul,	  teenis	  kaardiväe	  
Preobraženski	  polgus.	  1916	  kevadel	  lõpetas	  lipnikuna	  Vladimiri	  sõjakooli.	  1917,	  kui	  asuti	  koondama	  eestlastest	  
sõjamehi,	  tegi	  ta	  suure	  töö	  Eesti	  väeosade	  moodustamisel	  ja	  varustamisel.	  23.02.1918	  määras	  Eestimaa	  
Päästmise	  Komitee	  ta	  alamleitnandina	  Tallinna	  komandandiks.	  Veel	  enne	  Saksa	  okupatsiooni	  sai	  ta	  kapteni	  
aukraadi	  ning	  seda	  koguni	  tagasiulatuvalt.	  Saksa	  okupatsiooni	  ajal	  redutas	  punases	  Piiteris.	  Tulnud	  1918.	  aasta	  
sügisel	  Eestisse,	  arreteerisid	  sakslased	  ta.	  Vabadussõja	  ajal	  teenis	  ülemjuhataja	  staabi	  kantselei	  ülemana.	  Sõja	  
järel	  saadeti	  suurtükipatarei	  nooremohvitseriks.	  See	  oli	  tagandamine	  ning	  juba	  mais	  1920	  palus	  kapten	  end	  
reservi	  arvata.	  Seejärel	  pühendus	  ta	  Eesti	  rahvusväeosade	  ajaloo	  uurimisele,	  avaldades	  hulga	  artikleid	  
ajakirjanduses	  ning	  ajakirjas	  Sõdur.	  Ta	  suri	  tuberkuloosi	  1927.	  aasta	  lõpul.	  Kes?	  
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6	   1919.	  aastal	  kokku	  tulnud	  Asutava	  Kogu	  liikmete	  hulgas	  oli	  kolm	  meest,	  kes	  1940.a	  said	  II	  Riigivolikogu	  liikmeiks	  
ning	  palusid	  Eesti	  vastuvõtmist	  NSVL	  koosseisu.	  Üks	  nendest	  oli	  Jüri	  Uustalu	  (ESDTP).	  Nimetage	  ülejäänud	  kaks.	  
Septembris	  1917	  olid	  mõlemad	  Eesti	  Sotsialistide-‐Revolutsionääride	  Partei	  asutajate	  hulgas,	  märtsis	  1950	  
kuulutati	  mõlemad	  “kodanlikeks	  natsionalistideks”.	  

	   	  

7	   1962.	  a	  NLKP	  KK	  läkituses	  öeldi:	  „Ei	  saa	  asja	  kujutada	  nii,	  nagu	  toimuks	  liikumine	  kommunismile	  ilma	  raskusi	  
võitmata.	  Uue	  elu	  ehitamine	  ei	  ole	  libisemine	  parketti	  mööda,	  kus	  pole	  oksakohti	  ega	  pindu.“	  Mis	  toimus	  NSV	  
Liidus	  1.	  juunil	  1962	  sellist,	  et	  oli	  vaja	  taolist	  läkitust?	  

	   	  

8	   Nimetage	  need	  kaks	  riiki,	  kelle	  vahelist	  1986-‐87	  toimunud	  sõjalist	  konflikti	  nimetatakse	  ka	  „Toyota	  sõjaks“	  
(Toyota	  War).	  See	  seni	  ainus	  automargi	  järgi	  nime	  saanud	  sõda	  toimus	  114	  000	  km2	  suuruse	  Aouzou	  maariba	  
pärast.	  ÜRO	  1994.a.	  otsusega	  jäi	  see	  Borkou-‐Ennedi-‐Tibesti	  regiooni	  ala	  võitjale.	  

	   	  

9	   Sotšis	  valmis	  olümpiaks	  mitmeid	  tehnikaimesid.	  Nii	  näiteks	  ehitati	  osa	  ühest	  raudteest	  koguni	  jõe	  sängi.	  Millise	  
jõe?	  Tegemist	  on	  arvukate	  Sotši	  piirkonna	  jõgedest	  pikimaga	  (89	  km),	  selle	  ääres	  asub	  ka	  Punase	  Lageda.	  
Kohalikud	  nimetavad	  jõge	  millegipärast	  „hulluks“,aga	  tegelikult	  pärinevat	  nimi	  Medozjui’de	  hõimust,	  kelle	  nime	  
saab	  tõlkida	  kui	  „inimesed,	  kes	  sündisid	  lumes“.

	  

	   	  

10	   Teise	  maailmasõja	  ajal	  toimunud	  Normandia	  dessandi	  plaani	  hoiti	  ranges	  saladuses.	  Suureks	  üllatuseks	  oli	  aga	  
see,	  kui	  kuu	  aega	  varem	  (mais	  1944)	  võis	  ajalehest	  Telegraph	  leida	  selliseid	  märksõnu	  nagu	  Utah	  ja	  Omaha	  
(maabumislõikude-‐randade	  kodeeritud	  nimed),	  Mulberry	  (maabumiseks	  loodud	  ajutine	  sadam),	  Neptun	  
(operatsiooni	  1.	  etapi	  koondnimetus)	  ja	  isegi	  Overlord	  (kogu	  operatsiooni	  koondnimetus).	  Millises	  kohaliku	  
ajalehe	  rubriigis	  võis	  neid	  kohata,	  muidugi	  vaid	  siis,	  kui	  oskasid	  vastavat	  eeltööd	  teha?	  
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11	   Kes	  on	  pildil?	  Ta	  juhtis	  üht	  suurt	  tööstusettevõtet	  Tallinnas	  ning	  rajas	  
tütarettevõtted	  Soomes	  ja	  Lätis.	  1917–38	  oli	  ta	  Eesti	  Vabrikantide	  Ühisuse	  
esimees,	  lisaks	  II	  Riigikogu	  ja	  Eesti	  Panga	  nõukogu	  liige	  ning	  Suurgildi	  viimane	  
oldermann.	  

	   	  

12	   Küsime	  ühte	  vägagi	  soomepärase	  nimega	  saja-‐aasta	  vanust	  Soome	  perefirmat,	  mis	  tegutseb	  ka	  meil	  Eestis,	  
teistes	  Baltimaades,	  Norras,	  Rootsis,	  Poolas	  ja	  Venemaal.	  Kõikides	  nendes	  kokku	  on	  palgatud	  ligikaudu	  2800	  
töötajat.	  Eestis	  1992	  asutatud	  tütarettevõte	  oli	  esimene	  väljaspool	  Soomet.	  Kunagi	  sai	  firma	  üks	  
põhitegevusi	  alguse	  sellest,	  et	  ettevõtte	  Turusse	  kivimaja	  ehitanud	  asutaja	  pidi	  enne	  talvekülmade	  
saabumist	  veevärgi-‐	  ja	  küttesüsteemid	  ise	  kohale	  tarnima.	  Mis	  firma?	  

	   	  

13	   Pipi	  Pikksukal	  on	  mitu	  
eesnime,	  neist	  teise	  tähendus	  
on	  tuletatud	  ladinakeelsest	  
sõnast,	  millega	  tähistatakse	  
toiduaineid,	  algselt	  eelkõige	  
teraviljatooteid	  või	  teisi	  
taimesaadusi.	  Münchenis	  on	  
kuulus	  samanimeline	  turg,	  
selle	  vasteks	  Tallinnas	  oli	  Pika	  
tänava	  ääres	  asunud	  Roheline	  
turg.	  Mis	  sõna	  või	  nimi?	  

	  

	   	  

14	   UNESCO	  maailmapärandi	  nimekirja	  on	  praeguseks	  kantud	  193	  loodus-‐	  ja	  29	  segapärandi	  paika,	  
kultuuripärandi	  nimekiri	  on	  hiigelpikk.	  Esimene	  sissekanne	  tehti	  nimekirja	  1978.	  aastal,	  esimesena	  kanti	  
sinna	  ühed	  saared,	  kogupindalaga	  ligikaudu	  8000	  km2.	  Nimetage	  need	  saared.	  

	   	  

15	   Mis	  on	  selle	  ligi	  110	  aasta	  vanuse	  valsi	  pealkiri	  ja	  kes	  on	  autor?	  	  
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16	   Isfahan	  on	  peaaegu	  kui	  linn-‐muuseum.	  Sealne	  suurim	  väljak	  –	  Naqsh-‐e	  Jahan	  ehk	  Imaami	  väljak	  kuulub	  UNESCO	  
maailmapärandi	  nimekirja.	  Aukartust	  äratavate	  mõõtmetega	  väljakut	  –	  560	  m	  põhjast	  lõunasse	  ja	  165	  m	  
läänest	  itta,	  on	  kirjeldanud	  ka	  rännumees	  Adam	  Olearius	  1637.	  Seda	  ajaloolist	  väljakut	  kasutati	  ka	  populaarse	  
mängu	  tšogani	  platsina.	  Millise	  tänapäevase	  mänguga	  sarnanes	  too	  tšogan?	  

	   	  

17	   Kui	  Inglismaa	  kuningas	  George	  V	  lasi	  Esimese	  maailmasõja	  ajal	  Buckinghami	  palee	  esised	  lillepeenrad	  üles	  
kaevata	  ning	  ***	  ja	  kartuleid	  täis	  istutada,	  motiveeris	  teda	  nende	  hulk,	  mitte	  suurus.	  See	  oli	  osa	  valitsuse	  
algatusest	  „Igaüks	  on	  aednik“.	  Põllulappide	  arv	  kasvas	  600	  000-‐lt	  1,5	  miljonile	  ning	  Inglismaa	  kirik	  andis	  oma	  
kogudusele	  eriloa	  teha	  pühapäeviti	  aiatööd	  —	  tolle	  ajani	  tohtis	  pühapäeviti	  küll	  sõdida,	  kuid	  mitte	  tööd	  teha.	  
Millise	  taime	  nimi	  tuleb	  panna	  tärnide	  asemele?	  

	   	  

18	   Näete	  ühe	  riigi	  vappi.	  Kaks	  lainelist	  joont,	  mis	  kilbil	  ühinevad,	  
sümboliseerivad	  riigi	  kaht	  tähtsamat	  jõge.	  Kilbi	  all	  kasvavad	  
rahvuslilled	  –	  Costus	  Spectabilis.	  Näitame	  neid	  kauneid	  õisi	  ka	  
lähemalt.	  Tekst	  lillede	  all	  on	  “Unity	  and	  Faith,	  Peace	  and	  Progress”.	  
Mis	  riigi	  vapp?	  

	   	   	  	  

	   	  

19	   Eesti	  looduslikku	  tasakaalu	  ohustavad	  selgrootud	  loomad	  on	  ka	  kolm	  ***:	  Astacus	  leptodactylus,	  Orconectes	  
limosus	  (ehk	  ogapõskne	  ***),	  Pacifascatus	  leniusculus.	  Kes	  nad	  on?	  

	   	  

20	   Millise	  riigi	  fauna	  (ja	  margid)?	  	  
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21	   2012.	  aastal	  avatud	  375	  km	  pikkune	  Oandu-‐Ikla	  matkatee	  
oli	  esimene	  tervet	  Eestit	  läbiv	  matkarada.	  2013.	  aastal	  
lisandus	  olemasolevale	  Oandu-‐Ikla	  rajale	  uus	  haru,	  mis	  on	  
loodud	  samal	  põhimõttel	  nagu	  esimenegi,	  sidudes	  
olemasolevad	  rajad	  ja	  peatuskohad	  ühtseks	  teeks.	  See	  
matkatee	  läbib	  kaheksat	  maakonda,	  terve	  rea	  kaitstavaid	  
alasid	  ja	  eksponeerib	  oma	  627	  kilomeetril	  rohkesti	  
Eestimaa	  imelisi	  maastikke.	  Nimetage	  selle	  raja	  alg-‐	  ja	  
lõpp-‐punkt	  –	  ehk	  üks	  asula	  ja	  üks	  järv	  (Eestis	  suuruselt	  
35.)	  

	   	  

22	   Näete	  pilti	  ühe	  nüüdseks	  juba	  valminud	  
objekti	  mudelist.	  Kus	  see	  asub?	  Piisab	  valla	  
täpsusest.	  
	  

	   	  

23	   Aleksander	  Suur	  rajas	  enda	  vallutatud	  hiigelalale	  mitu	  endanimelist	  linna,	  neist	  tuntuim	  ja	  suurim	  asub	  
Egiptuses,	  praeguse	  araabiakeelse	  nimega	  El-‐Iskanderiya.	  Millist	  nime	  kannab	  praegu	  ja	  millises	  riigis	  asub	  
Alexandria	  Eschate,	  see	  tähendab	  Kaugeim	  Aleksandria?	  Vahepeal	  on	  ta	  ka	  kandnud	  kunagise	  suurriigi	  juhi	  
nime.	  

	   	  

24	   Nimetage	  USA	  osariigi	  pealinn,	  mis	  konkureerides	  Pensacola`ga	  ja	  
St.Augustine`ga	  (San	  Agustin)	  osutus	  eelistatumaks	  eelkõige	  seetõttu,	  et	  jäi	  nende	  
kahe	  linna	  vahele,	  enam-‐vähem	  võrdsele	  kaugusele	  mõlemast?	  Linnas	  asub	  üks	  
vanimaid	  Ameerika	  valitsushooneid,	  1845	  ehitatud	  osariigi	  kapitoolium	  (pildil).	  
2009	  valminud	  filmi	  Zombieland	  üks	  peategelasi	  kandis	  nime,	  mis	  oli	  identne	  
küsitava	  linna	  nimega.	  

	  

	   	  

25	   Millise	  geograafilise	  objekti	  moodustavad	  koos	  Batian,	  Nelion	  ja	  Point	  Lenana?	  
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26	   Küsitavat	  mõisat	  on	  esimest	  korda	  mainitud	  1553.aastal.	  Mõisa	  praegune	  kahekorruseline	  poolkelpkatusega	  
barokne	  peahoone	  valmis	  1740.aastatel	  ning	  oli	  valmimise	  ajal	  Lõuna-‐Eesti	  luksuslikumaid	  mõisahäärbereid.	  
Tollal	  oli	  mõisaomanik	  nimekas	  ja	  jõukas	  Vene	  teenistusse	  astunud	  prantslasest	  mereväeohvitser	  François	  
Guillemot	  de	  Villebois.	  Hoone	  projekt	  pärineb	  tõenäoliselt	  Bartolomeo	  Rastrellilt.	  1929-‐1997	  tegutses	  hoones	  
kool.	  Milline	  mõis?	  

	  

	   	  

27	   Küsime	  kahte	  kaunist	  Eesti	  naist,	  kelle	  perekonnanimed	  on	  tähenduselt	  teineteise	  vastandid.	  Üks	  neist	  on	  
tuntud	  nii	  tele-‐	  kui	  raadiosaatejuhina,	  teine	  neist	  aga	  rohkem	  kui	  saadetes	  osaleja.	  Üks	  neist	  on	  tuntud	  ka	  DJ-‐na,	  
teine	  aga	  kui	  ühe	  tuntuima	  Eesti	  DJ	  partner.	  Maakilva	  jaoks	  on	  oluline	  fakt,	  et	  üks	  neist	  on	  omainimene	  ka	  
Viljandimaal	  Kissa-‐Märdi	  talus.	  	  

	   	  

28	   2012.	  aastal	  korraldas	  Turu-‐uuringute	  AS	  oma	  mitmete	  tegemiste	  hulgas	  ka	  küsitluse,	  mille	  käigus	  päriti	  
muuhulgas	  kellegi	  või	  millegi	  konkreetse	  tuntuse	  kohta.	  Uuringus	  osalenud	  tuhandele	  inimesele	  anti	  ette	  
loetelu,	  kust	  oli	  vaja	  välja	  valida	  need,	  keda	  või	  mida	  kõige	  rohkem	  teati-‐tunti.	  Tuntuimaks	  osutus	  Laura,	  seda	  
nimetas	  kolmandik	  vastanuist.	  Laura	  kuulub	  B-‐kasutustüüpi.	  Kes	  või	  mis	  on	  Laura?	  Vastus,	  mida	  ootame,	  on	  
midagi	  väga	  eestilikku.	  

	   	  

29	   Kui	  see	  tähtis	  sündmus	  toimub	  mošees,	  siis	  nimetatakse	  seda	  Nikah,	  kui	  aga	  sünagoogis,	  siis	  Ketubah.	  Kuidas	  
nimetatakse	  seda	  sündmust	  aga	  kirikus?	  See	  võib	  toimuda	  ka	  mujal	  kui	  pühakojas,	  meil	  enamasti	  toimubki,	  kui	  
üldse	  toimub.	  

	   	  

30	   Pildil	  on	  Malaysiast	  ja	  Maluku	  saartelt	  pärit	  matšeete-‐taoline	  nuga.	  Kuidas	  seda	  nimetatakse?	  Indoneesias	  
kannab	  väga	  sarnane	  tööriist	  nime	  golok,	  Filipiinidel	  aga	  bolo.	  Kui	  lisada	  otsitavale	  sõnale	  lõppu	  „on“,	  saame	  18-‐
punktilise	  trükikirja	  nimetuse.	  Sama	  nime	  kannab	  ka	  Trinidad	  ja	  Tobagost	  pärit	  eriti	  jõulude	  ajal	  kasutatav	  
muusikastiil,	  millest	  kuulete	  näidet.	  	  
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31	   Ta	  sündis	  1934.a	  Valgas.	  Aastatel	  1959-‐61	  oli	  ta	  ELKNÜ	  Tartu	  
linnakomitee	  I	  sekretär	  (II	  sekretär	  oli	  siis	  Ülo	  Vooglaid).	  Oma	  õpingute	  
kohta	  Leningradi	  RÜ	  aspirantuuris	  on	  ta	  öelnud:	  „setu	  karjapoisist	  taheti	  
teha	  filosoof“.	  Üks	  sotsioloogia	  rajajatest	  Eestis.	  TRÜ	  sotsioloogialaboris	  
juhtis	  tööstuse	  korraldamise	  ja	  uurimise	  suunda.	  Hiljem	  juhatas	  EPA-‐s	  
(EMÜ)	  filosoofiakateedrit.	  Valgetähe	  V	  klassi	  teenetemärgi	  kavaler	  
(2006).	  Kes?	  

	   	  

32	   Saksamaal,	  ehk	  ka	  mujal	  on	  hakatud	  valmistama	  ebaharilikke	  
rõdutoole.	  Väliselt	  tunduvad	  nad	  täitsa	  tooli	  moodi	  olema,	  
kuid	  nende	  peal	  ei	  istu	  keegi.	  Milleks	  sellised	  toolid	  vajalikud	  
on?	  	  

	   	  

33	   Küsitav	  teadlane	  leiutas	  esimese	  täpse	  mehhaanilise	  kalkulaatori,	  mille	  põhikuju	  jäi	  kasutusele	  enam	  kui	  300	  
aastaks.	  Ta	  oli	  ka	  füüsik	  ja	  filosoof,	  kuid	  pühendas	  suurema	  osa	  elust	  religioonile.	  Enne	  13-‐aastaseks	  saamist	  
avastas	  ta	  vea	  Descartes’i	  geomeetrias.	  Ta	  leiutas	  aritmeetilise	  kolmnurga	  ning	  koos	  Fermat’ga	  pani	  aluse	  
tõenäosusteooriale.	  Postuumselt	  ilmus	  tema	  esseekogumik	  „Mõtted“.	  Kes?	  

	   	  

34	   Nimetage	  need	  kaks	  levinud	  seadet,	  mis	  täidavad	  üht	  ja	  sama	  funktsiooni.	  Ühel	  neist	  on	  suur	  hulk	  liikuvaid	  
osi,	  samas	  kui	  teisel	  pole	  taolisi	  üldse.	  Elektrivoolu	  neis	  seadmetes	  ei	  kasutata	  ja	  leiutatud	  on	  nad	  juba	  väga	  
ammu.	  Ühte	  neist	  teati	  juba	  iidsel	  ajal,	  kuid	  Euroopas	  hakkas	  levima	  põhiliselt	  keskajal.	  Teist	  on	  aga	  mainitud	  
juba	  piiblis.	  

	   	  

35	   Teile	  naeratab	  hiljutine	  Nobeli	  
preemia	  laureaat.	  Kes?	  
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36	   Kellest	  on	  jutt?	  Ta	  on	  mänginud	  kuuel	  olümpiaturniiril;	  oma	  riigi	  rahvusmeeskonda	  on	  ta	  esindanud	  331	  korral	  
–	  nii	  palju	  pole	  keegi	  teine	  jäähokimängija	  oma	  rahvusmeeskonna	  dressi	  selga	  tõmmanud.	  Fännide	  poolt	  sai	  ta	  
hüüdnimeks	  Maestro;	  11.	  märtsil	  50-‐seks	  saanud	  mees	  mängib	  tipphokit	  praegugi	  –	  KHL-‐i	  klubis	  Astana	  Barõs.	  

	   	  

37	   Kelgutaja	  Markus	  Prock	  on	  tulnud	  10-‐kordseks	  MK	  võitjaks,	  
võitnud	  olümpiamängudelt	  2	  hõbedat	  (1992,	  1994)	  ja	  ühe	  
pronksi;	  maailmameistrivõistlustelt	  5	  kulda,	  4	  hõbedat	  ja	  5	  
pronksi	  ning	  veel	  terve	  hulk	  medaleid	  EM-‐ilt;	  ka	  tema	  õe	  
Angelika	  poeg	  on	  tuntud	  sportlane,	  mitmekordne	  
taliolümpiamängude	  ja	  maailmameistrivõistluste	  
medaliomanik.	  Kes?	  	  

	   	  

38	   Küsitav	  korvpallisuurus	  on	  sündinud	  1950.	  aastal.	  Ta	  on	  7-‐kordne	  Euroliiga	  (Meistrite	  karikas)	  võitja,	  oma	  maa	  
12-‐kordne	  meister	  ja	  6-‐kordne	  karikavõitja,	  OM-‐lt	  saanud	  hõbemedali,	  EM-‐lt	  kulla	  ja	  kaks	  pronksi.	  Oli	  1970.a.	  
teine	  mängija,	  kes	  valiti	  otse	  Euroopa	  klubist	  NBA	  draftis.	  2008-‐13	  oli	  oma	  maa	  korvpalliliidu	  president,	  2010	  
valiti	  FIBA	  Kuulsuste	  Halli.	  Euroopa	  meister	  on	  ka	  tema	  poeg.	  Kes?	  

	   	  

39	   Pildil	  on	  Edward	  Payson	  Weston	  (1839-‐1929)	  –	  ühe	  spordiala	  
isa.	  Veebruaris	  1861	  vedas	  ta	  ühe	  sõbraga	  kihla,	  kes	  saab	  USA	  
presidendiks.	  Weston	  kaotas	  kihlveo	  ja	  “tänutäheks”	  pidi	  ta	  
minema	  uue	  presidendi	  inauguratsioonile.	  Mis	  spordiala	  
alusepanijaks	  teda	  seoses	  selle	  kihlveoga	  peetakse?	  

	   	  

40	   Legendaarne	  šotlane	  Denis	  Law	  (s.1940)	  mängis	  Manchester	  Unitedi	  eest	  309	  mängu,	  mille	  jooksul	  jõudis	  lüüa	  
171	  väravat.	  Oma	  väikest	  juubelimängu	  tal	  siiski	  ära	  mängida	  ei	  lastud.	  Mõne	  aja	  möödudes	  ilmus	  Law	  
vastasmeeskonna	  särgis	  väljakule,	  lõi	  ManU	  võrku	  värava	  ja	  aitas	  sellega	  kaasa	  kuulsa	  meeskonna	  välja	  
kukkumisele	  Inglise	  kõrgliigast.	  Millise	  meeskonna	  koosseisus	  šotlane	  tol	  korral	  ManU	  vastu	  pallis?	  
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41	   Velda	  Otsuse	  näitlejatee	  oli	  aukartustäratavalt	  pikk	  ja	  särav.	  Alustas	  1930-‐ndatel	  tantsimise	  kõrvalt	  Vanemuises	  ja	  
lõpetas	  samas	  1988	  Sarah	  Bernhardti	  rolliga.	  Filmi	  suudeti	  ta	  meelitada	  aga	  vaid	  ühel	  korral.	  Film	  on	  tuntud	  ja	  roll	  
kaalukas.	  Nimetage	  see	  film.	  

	   	  

42	   Luuletuste	  põhjal	  ei	  tehta	  just	  tihti	  filme,	  ent	  ühe	  
eesti	  luuletaja	  luuletuste	  ainetel	  on	  neid	  tehtud	  lausa	  
kaks	  –	  aastal	  2003	  valmis	  Priit	  Tenderil	  joonisfilm	  
„Taimne	  direktor“	  ning	  2008.	  a.	  Urmas	  Nimetul,	  
Martin	  Liiral	  ja	  Richard	  Meiternil	  tudengifilm,	  
„sürrealistlik	  eksperiment“	  „Akadeemik	  Obrutševi	  
unenägu“.	  Kes	  on	  see	  luuletaja?	  

	  
	  

	   	  

43	   Teleseriaalis	  Star	  Trek	  demonstreerib	  näitleja	  Leonard	  Nimoy	  Mr.Spocki	  rollis	  
ühe	  planeedi	  elanike	  tervitusžesti.	  Millise	  planeedi	  elanikega	  oli	  tegu?	  	  

	   	  

44	   „Kariibi	  mere	  piraate“	  on	  tänaseks	  valminud	  neli	  filmi	  ning	  plaanitakse	  viiendat.	  Alates	  kolmandast	  osast	  teeb	  
selles	  kaasa	  mees,	  keda	  küsime.	  Ta	  kehastab	  Jack	  Sparrow’	  isa,	  kapten	  Edward	  Teague.	  Maailmakuulsuse	  on	  ta	  
saavutanud	  hoopis	  rockilavadel.	  Kes?	  

	   	  

45	   Kuulete	  pildil	  oleva	  laulja	  esituses	  tema	  enda	  poolt	  Juhan	  Viidingu	  sõnadele	  kirjutatud	  lugu	  „Ma	  olen	  pannud	  
segast“.	  Kes?	  
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46	   Eesti	  pagulaskunsti	  kõige	  kuulsam	  töö	  olevat	  tema	  „Minu	  aerud	  Eestist	  ja	  
mälestused“	  (Mina	  åror	  från	  Estland	  och	  minnen,	  1975).	  Ta	  maalibki	  
põhiliselt	  puidule	  ja	  vineerile,	  sh	  tema	  kuulsad	  moodulmaalid.	  Temast	  
kujunes	  1960.aastatel	  Skandinaavia	  popkunsti	  rajaja	  ja	  ankur.	  Temast	  
algab	  Rootsi	  popkunsti	  ajalugu.	  Kes?	  

	  
	  

	   	  

47	   Küsime	  meest,	  eluaastatega	  1511-‐	  1574,	  kes	  oli	  Itaalia	  
maalikunstnik	  ja	  arhitekt,	  peamiselt	  tuntud	  Itaalia	  
kunstnike	  biograafiate	  kirjutajana.	  Tema	  sulest	  pärineb	  
"Le	  vite	  de'	  più	  eccellenti	  pittori,	  scultori,	  e	  architettori"	  
("Kõige	  väljapaistvamate	  maalikunstnike,	  skulptorite	  ja	  
arhitektide	  elulood"),	  mis	  on	  üks	  olulisimaid	  allikaid	  
itaalia	  renessansiajastu	  kunstnike	  ja	  kunsti	  kohta.	  Tänu	  
sellele	  peetakse	  teda	  kunstiajaloo	  isaks.	  Samas	  oli	  ta	  
ka	  ise	  produktiivne	  kunstnik	  ja	  tegutses	  Toskaana	  
suurhertsogi	  õuekunstnikuna.	  Arhitektina	  oli	  ta	  
edukam	  kui	  kunstnikuna.	  Näete	  tema	  nime	  kandvat	  koridori	  Firenzes;	  see	  ühendab	  Vana	  paleed	  läbi	  Uffizi	  galerii	  
Pitti	  paleega	  Arno	  jõe	  teisel	  kaldal.	  Koridor	  ületab	  Arno	  jõe	  kaaristul,	  mis	  asub	  Ponte	  Vecchio	  sillal.	  

	   	  

48	   Aastal	  1964	  võitis	  Dawn	  Fraser	  100	  m	  vabaujumises	  kolmanda	  järjestikuse	  olümpiakulla.	  Austraallanna	  on	  tuntud	  
ka	  oma	  isepäisuse	  ja	  omapärase	  käitumise	  poolest.	  Tokyo	  OM-‐il	  pahandas	  ta	  kõigepealt	  koondise	  juhte	  ja	  
sponsoreid	  sellega,	  et	  keeldus	  avatseremoonial	  kandmast	  uut	  trikood,	  pidades	  seda	  vanast	  ebamugavamaks.	  
Pärast	  olümpiavõitu	  saab	  ta	  oma	  ujumisliidult	  10-‐aastase	  võistluskeelu.	  Mis	  juhtus/mida	  sportlane	  tegi?	  

	   	  

49	   Hugo	  Raudsepa	  näidendis	  "Mikumärdi"	  on	  tegelane	  nimega	  Aadam	  Seeliohw.	  Ta	  peab	  ühte	  ametit,	  mis	  
tänapäevalgi	  maal	  vajalik	  ja	  erinevates	  valdkondades	  ka	  esindatud	  on.	  Selle	  ameti	  pidajaid	  on	  praegu	  Eestis	  juba	  
üle	  kahesaja.	  Mis	  amet?	  

	   	  

50	   Tenorid	  Piero	  Barone	  ja	  Ignazio	  Boschetto	  ning	  bariton	  Gianluca	  Ginoble	  
alustasid	  oma	  karjääri	  aastal	  2009,	  vaid	  vanim	  neist	  on	  tänaseks	  20-‐aastane.	  
Tõlgituna	  oleks	  kollektiivi	  nimeks	  Lend.	  Kuidas	  on	  selle	  itaalia	  ooperi	  pop-‐
trio	  nimi?	  
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51	   2012.a	  ilmusid	  Joseph	  Antoni	  pseudonüümi	  all	  ühe	  tuntud	  kirjaniku	  kolmandas	  isikus	  
kirjutatud	  memuaarid.	  Ta	  käsitleb	  umbes	  kümneaastast	  perioodi	  oma	  elust,	  mil	  olukord	  
olevat	  kohati	  meenutanud	  talle	  komöödiat.	  Raamatu	  kaanelt	  oleme	  kustutanud	  autori	  
pärisnime.	  Mis	  see	  on?	  Varjunime	  võttis	  ta	  Joseph	  Conradi	  ja	  Anton	  Tšehhovi	  järgi.	  	  

	   	  

52	   See	  tuntud	  helilooja	  on	  kurtnud,	  et	  vihkab	  üht	  oma	  teost,	  ja	  kirjutas	  sellest	  nii:	  „ise	  selline	  väike	  ja	  lühike,	  aga	  
võttis	  endale	  kogu	  tähelepanu	  ning	  rikkus	  kogu	  balleti“.	  Helilooja	  kirjutas	  selle	  4-‐vaatuselise	  balleti	  1942.	  Osaliste	  
hulgas	  nii	  kolhoosnikud,	  agronoom,	  piirivalve	  ülem	  kui	  ka	  geoloogid;	  nimikangelannaks	  on	  aga	  kolhoosi	  esimehe	  
tütar.	  See	  osa,	  mis	  võttis	  kogu	  tähelepanu	  endale	  ning	  helilooja	  arvates	  rikkus	  kogu	  balleti,	  kestab	  umbes	  2,5	  
minutit.	  Kes	  oli	  see	  helilooja	  ja	  millisest	  balletist	  ta	  rääkis?	  	  

	   	  

53	   Üksteist	  kirjanikku,	  kirjandusuurijat,	  kriitikut	  ja	  valisid	  1998.a.	  ajakirja	  Luup	  ettepanekul	  välja	  50	  parimat	  eesti	  
romaani.	  Esikoha	  pälvis	  Tammsaare	  „Tõde	  ja	  õigus“,	  teise	  –	  Lutsu	  “Kevade”.	  Kolmanda	  koha	  sai	  romaan,	  mille	  
autorilt	  mahtus	  50	  hulka	  enim	  -‐	  viis	  romaani.	  Mis	  romaan	  ja	  kes	  on	  autor?	  

	   	  

54	   See	  kogu	  pole	  küll	  täiuslik,	  kuid	  on	  õiges	  järjekorras.	  Millega	  on	  tegemist?	  

	  	   	   	  	  	  	  

	   	   	  	   	  

	   	  	   	   	  

	   	  

55	   Küsitavale	  1928.a	  sündinud	  muusikule	  anti	  1987.a	  Grammy	  auhind	  kui	  „ühele	  tähtsaimale	  rütmibluusi	  ja	  rock’n’	  
rolli	  ühenduse	  loojale	  ning	  mõjukaimale	  esinejale,	  kelle	  klaverimängustiil	  ning	  „kodune“	  laulmisviis	  on	  olnud	  
teedrajav	  mitmele	  põlvkonnale“.	  Tema	  pala	  „Blueberry	  Hill“	  hääletati	  rock’n’rolli	  Kuulsuste	  Nimekirja.	  Kes?	  
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56	   Et	  praeguse	  Riigikogu	  liikme	  Andres	  Anvelti	  vanaisa	  oli	  kurikuulus	  riigipööraja	  Jaan	  Anvelt,	  on	  üldtuntud	  fakt.	  
Vähem	  on	  aga	  teada,	  et	  ka	  tema	  teine	  vanaisa	  oli	  revolutsionäär.	  Teda	  küsimegi.	  Ta	  elas	  aastail	  1898-‐1984,	  1975.a.	  
avaldas	  memuaarid	  „Tee	  tuli	  endal	  leida“	  ning	  2012	  nägi	  ilmavalgust	  sahtlisse	  kirjutatud	  „Omade	  juures	  vangis“.	  
Kes?	  

	   	  

	   	  

57	   Küsitav	  ajaleht	  hakkas	  ilmuma	  1826.a.	  Nime	  on	  ta	  saanud	  ühe	  näidendi	  peategelase	  järgi,	  samast	  näidendist	  
pärineb	  ka	  ajalehe	  moto	  „Ilma	  vabaduseta	  kritiseerida	  ei	  ole	  kiitusel	  tõelist	  väärtust“.	  Mis	  ajaleht?	  

	   	  

58	   Näete	  oktoobripühade	  postkaarti	  1980-‐ndail.	  Kes	  
on	  autor?	  Enamikku	  tema	  töödest	  me	  näidata	  ei	  
saa	  –	  kõik	  vastaksid	  ära!	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	   	  

59	   Üks	  eelmisel	  suvel	  60.	  sünnipäeva	  tähistanud	  eesti	  luuletaja	  on	  oma	  talveelamused	  kirja	  pannud	  järgmiste	  
ridadega:	  

KÕIGEST	  EI	  KÕNNI	  ÄRA	  	  
lumega	  kattub	  maa	  
tagasi	  talve	  ei	  hoia	  	  	  
oma	  tahtmist	  ei	  saa	  	  	  
parem	  siis	  minna	  	  
läbi	  värskete	  väljade	  
ehkki	  lootus	  ei	  ole	  
enam	  see	  endine	  

Kes	  on	  see	  luuletaja?	  Väga	  hästi	  on	  tuntud	  ka	  tema	  abikaasa	  ja	  mitte	  vähem	  tema	  vend.	  

	   	  

60	   Tõlkige	  Cicerolt	  pärinev	  ladinakeelne	  väljend	  Iucundi	  acti	  labores	  (ka	  Acti	  labores	  iucundi).	  
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Vastused	  	  
1	   Juvenalis	   31	   Asser	  Murutar	  
2	   Maarja	  Magdaleena	   32	   satelliditaldrik	  ehk	  paraboolantenn	  
3	   kõrvauurits	   33	   Blaise	  Pascal	  
4	   Mõhhailo	  Gruševskõi	   34	   liivakell	  ja	  päikesekell	  
5	   Konrad	  Rotschild	   35	   Peter	  Ware	  Higgs	  
6	   Hans	  Kruus,	  Johannes	  Semper	   36	   Raimo	  Ilmari	  Helminen	  
7	   hinnatõus	   37	   Gregor	  Schlierenzauer	  
8	   Liibüa	  ja	  Tšaad	   38	   Dino	  Meneghin	  
9	   Mzõmta	   39	   käimine	  
10	   ajalehe	  ristsõnades	   40	   Manchester	  City	  
11	   Martin	  Christian	  Luther	   41	   Ukuaru	  
12	   Onninen	   42	   Andres	  Ehin	  
13	   Viktuaalia	   43	   Vulcan	  
14	   Galapagose	   44	   Keith	  Richards	  
15	   Mandžuuria	  sopkadel,	  Ilja	  Šatrov	   45	   Kadri	  Voorand	  
16	   polo	   46	   Enno	  Hallek	  
17	   kapsas	   47	   Giorgio	  Vasari	  
18	   Nigeeria	   48	   varastas	  olümpialipu	  
19	   vähid	   49	   konsulent	  
20	   Austraalia	   50	   Il	  Volo	  
21	   Aegviidu,	  Ähijärve	   51	   Salman	  Rushdie	  
22	   Muhu	  saarel	   52	   Aram	  Hatšaturjan,	  Gajane	  
23	   Hudžand,	  Tadžikistan	   53	   Karl	  Ristikivi,	  Hingede	  öö	  
24	   Tallahassee	   54	   pulma-‐aastapäevad	  
25	   Mount	  Kenya	   55	   Fats	  Domino	  
26	   Ahja	   56	   Richard	  Majak	  
27	   Triin	  Tulev,	  Pille	  Minev	   57	   Le	  Figaro	  
28	   kartulisort	   58	   Raivo	  Järvi	  
29	   laulatus	   59	   Katre	  Ligi	  	  
30	   parang	   60	   meeldivad	  on	  tehtud	  (lõpetatud)	  tööd	  

Küsimused:	  Jaanus	  Moppel,	  Koit	  Nook,	  Aare	  Olander,	  Margus	  Pillau,	  Tenno	  Sivadi,	  Tõnu	  Talve,	  Jaak	  Valdre	  


