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1	   Isegi	  kõige	  sõjakamad	  viikingid	  järgisid	  eetilist	  süsteemi.	  Enamik	  selle	  süsteemi	  õpetusi	  erinevad	  
kaasaegsetest	  käitumisjuhistest.	  Nii	  näiteks	  vastandub	  käsule	  „Sina	  ei	  pea	  mitte	  abielu	  rikkuma“	  Odini	  
nõuanne,	  et	  abielurikkumine	  on	  lubatud	  seni,	  kuni	  ....	  Milline	  oli	  Odini	  nõuanne? 

	    

2	   Gurkhad	  on	  ajaloos	  teada	  kui	  kuulsad	  Briti	  palgasõdurid.	  Vaid	  üks	  protsent	  neist	  noortest	  meestest,	  kes	  
tänapäeval	  kandideerivad	  Briti	  gurkhaüksustesse,	  pääsevad	  nõelasilmast	  läbi.	  Nimelt	  toimub	  suur	  eksam:	  
kehalised	  katsed	  (min	  14	  järjestikust	  lõuatõmmet,	  kahe	  minuti	  jooksul	  min	  75	  istessetõusu,	  ühe	  minuti	  
jooksul	  min	  70	  hüpet	  maapinnalt	  pingile)	  ja	  viimasena	  (kõige	  raskem	  asi)	  nn	  doko-‐jooks.	  Mida	  see	  endast	  
kujutab? 

	    

3	   Nimetage	  see	  riik!	  

	  
1967–1970	  

	  
	  

	  	  

Motto	  
"Peace,	  Unity,	  and	  Freedom."	  

Anthem	  
Land	  of	  the	  Rising	  Sun	  

	  

	  

 

	    

4	   Saksa	  ordu	  Liivimaa	  piirkonna	  halduses	  olid	  olulised	  mitmesugused	  majanduspoolega	  seotud	  
linnuseametid.	  Tähtsamad	  neist	  olid	  talliülem	  (Marschal),	  laekahoidja	  (Kämmerer),	  lauavarustaja	  ja	  
joogivalaja.	  Ordulinnuse	  eri	  majandusharude	  kureerimiseks	  olid	  ametis	  kalameister,	  veskimeister,	  
köögimeister.	  Ordukäskniku	  asjaajamise	  kirjaliku	  külje	  eest	  kandis	  hoolt	  orduvaimulik.	  Riias	  ja	  Võnnus	  
olid	  ametis	  ordukaubandusega	  tegelevad	  šafferid.	  Ainus	  Liivimaalt	  teada	  olev	  spitaalmeister	  asus	  
Viljandis.	  Kuidas	  seda	  spitaalmeistrit	  eesti	  keeles	  kutsuda? 

	    

5	   On	  teada,	  et	  Tartus	  oli	  ***	  käsitöölisi.	  1528.	  aasta	  määrus	  keelas	  10	  marga	  suuruse	  trahvi	  ähvardusel	  neile	  
ulualuse	  andmise.	  Kingsepatsunft	  kaebas	  4.	  novembril	  1550	  ***	  ja	  mittesaksa	  pööningujäneste	  peale,	  kes	  
tegid	  neile	  suurt	  tuska.	  1501	  .aasta	  sõja	  puhul	  vangistati	  Tartus	  üle	  200	  (linnas	  ärireisil	  viibinud)	  ***	  
kaupmehe.	  Mis	  rahvusest	  on	  jutt? 
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6	   Järgnevalt	  kolm	  vastust	  usutlusest	  ühe	  kõrgetasemelise	  Euroopa	  poliitikuga.	  Kellega	  tegu?	  
Arvan,	  et	  te	  teate	  vastust.	  Rammstein	  on	  minu	  teema.	  
Mu	  vanaema	  oligi	  eestlanna.	  
Ei,	  päris	  Eestist,	  Haapsalu	  linnast	  pärit	  Herta	  Saar.	  Minu	  vanaisa	  oli	  laevakapten	  ja	  nii	  ta	  siis	  Haapsalust	  
naise	  leidis. 

	    

7	   Nimetage	  riik	  Euroopas,	  kus	  enne	  praegust	  peaministrit	  olid	  järjest	  valitsusjuhiks	  kolm	  sama	  
perekonnanimega	  isikut. 

	    

8	   Andrus	  Ansip,	  Edgar	  Savisaar	  ja	  Villu	  Reiljan	  alustasid	  tegutsemist	  ühises	  valitsuses	  13.	  aprillil	  2005.	  Päev	  
varem	  ütles	  Ansip:	  «Loodavat	  koalitsiooni	  on	  juba	  nimetatud	  ***–koalitsiooniks.	  Olgu	  siis	  pealegi,	  ...	  .	  
Ideaalseid	  koalitsioone	  pole	  olemas,	  ei	  meil	  ega	  muudes	  riikides.	  Koalitsioonid	  on	  kõik	  kompromissid	  ja	  
sellistena	  tasakaalu	  otsimised.	  Nii	  ka	  loodav	  valitsusliit.	  Sündiva	  valitsusliidu	  programm	  peegeldab	  Eesti	  
tänast	  tasakaalupunkti.»	  Kuidas	  seda	  koalitsiooni	  nimetati? 

	    

9	   Järjekordne	  lugu	  ´Lehepoisist	  miljonäriks´.	  Küsitav	  (1836-‐1919)	  alustas	  puuvillavabrikus	  värtnapoisina,	  aga	  
sai	  juba	  12-‐aastasena	  aru	  hariduse	  eelistest.	  Õppis	  ise	  lugema	  ja	  kirjutama	  ning	  läks	  õhtukooli.	  Kui	  ta	  a	  1901	  
müüs	  oma	  Ameerika	  turul	  domineeriva	  terasekompanii	  480	  miljoni	  dollari	  eest.	  J.P.Morganile,	  õnnitles	  
viimane	  teda	  kui	  „maailma	  kõige	  rikkamat	  meest“.	  	  Tema	  rahadega	  ehitati	  ka	  a-‐ks	  1891	  tänaseks	  ajalooline	  
kontserdisaal	  New	  Yorgis,	  mis	  sai	  tema	  nime.	  Kes	  oli	  see	  šoti	  päritolu	  tööstur? 

	    

10	   Kes	  on	  pildil?	  	  
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11	   Pildil	  on	  kõige	  keerulisema	  hääleorganiga	  lind	  värvuliste	  seltsist.	  Ta	  elab	  
Austraalias,	  võib	  teha	  järgi	  ükskõik	  millise	  linnu	  laulu	  aga	  ka	  paljude	  
loomade	  nagu	  koaala	  või	  dingo	  häälitsusi.	  Ta	  suudab	  jäljendada	  isegi	  
kunsthääli	  nagu	  mootorsae,	  automootori,	  püssilasu	  plaksu	  jpt.	  Linnul	  on	  
võime	  järgi	  teha	  ka	  väikelapse	  nuttu.	  Nimetage	  see	  unikaalsete	  võimetega	  
lind	  (perekond).	  Vastuse	  leidmiseks	  piisab	  tähelepanelikult	  linnu	  pildi	  
vaatamisest.	  
	  	  	  	   

	    

12	   Piemontes	  kasvav	  Bialbero	  de	  Casorzo	  (’Casorzo	  topeltpuu’,	  ka	  
’Grana	  topeltpuu’)	  on	  ainulaadne	  puu,	  mille	  kohta	  võib	  öelda,	  et	  
„kaks	  ühes“.	  Analoogilisi	  puid	  on	  teisigi,	  kuid	  antud	  puu	  on	  
kasvanud	  eriliselt	  suureks,	  sest	  ümbrus	  ei	  varja	  topeltpuu	  kasvu.	  
Nimetage	  selle	  puu	  mõlemad	  liigid,	  nii	  alumine	  kui	  ülemine	  
puu.	   

	    

13	   Küsitav	  on	  üks	  vanimaid	  ravimtaimi	  ja	  seda	  peetakse	  
kõikide	  ravimtaimede	  kuningannaks.	  Idamaade	  
meditsiinis	  kasutatakse	  seda	  ükskõik	  milliste	  haiguste	  
raviks.	  Näiteks	  soodustab	  keskendumist,	  rahustab	  hästi	  
närvisüsteemi,	  reguleerib	  südame	  tegevust	  jne.	  Mis	  taim?	  
(foto:	  Astrid	  Lepik) 

	    

14	   Küsitav	  kuulub	  põualibliklaste	  sugukonda,	  on	  oma	  perekonna	  ainus	  liik.	  Ta	  on	  
levinud	  mitmel	  pool	  Euroopas,	  Eestis	  tavaline	  päevaliblikas.	  Varakevadel,	  juba	  
esimeste	  soojade	  ilmade	  saabudes	  ilmuvad	  metsaservadesse,	  niitudele	  ja	  
teedele.	  Isased	  on	  sidrunkollased,	  emased	  rohekasvalged.	  Röövik	  kasvab	  
kiiresti,	  seetõttu	  söövad	  nad	  puulehti	  väga	  aplalt.	  Tema	  valmiku	  tavaline	  
eluiga	  kestab	  11	  kuud,	  on	  maksimaalseks	  elueaks	  registreeritud	  13	  kuud.	  
Sellest	  kauem	  ei	  ela	  ühegi	  meil	  elava	  liblikaliigi	  valmikud.	  Röövikud	  ja	  nukud	  
on	  mõlemad	  rohelised	  ja	  väga	  hästi	  maskeerunud.	  Kes?	   

	    

15	   Jänesed	  on	  täielikud	  taimetoitlased.	  Ometi	  on	  jänesel	  vaid	  lihtmagu,	  seega	  pole	  mitut	  maokambrit	  nagu	  
mäletsejatel.	  Evolutsioon	  on	  leidnud	  neile	  teised	  moodused.	  Kuidas	  saavutatakse	  peamine	  efekt?	  
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16	   Eestis	  on	  üks	  küla,	  kus	  aastal	  2011	  elas	  92	  inimest	  (2000.	  aastal	  131),	  kuid	  kus	  asub	  7	  (!)	  bussipeatust	  ja	  
isegi	  mitu	  silda.	  Küla	  tekkis	  1970-‐ndatel,	  kui	  likvideeriti	  Kurena	  küla,	  sest	  seal	  olid	  talud	  tühjaks	  jäänud,	  ja	  
kolhoosiajal	  ehitati	  elamud	  just	  praeguse	  küla	  asukohta.	  Küla	  nimi	  tuleneb	  jõe	  nimest.	  Samanimelisse	  
kõrtsihoonesse	  kogunesid	  1805	  selle	  piirkonna	  teomehed,	  kes	  otsustasid	  keelduda	  öisest	  rehepeksust	  ja	  
millest	  kujunes	  üks	  suuremaid	  talupoegade	  vastuhakkusid.	  Kunagine	  külakool	  paiknes	  Kirimäe	  ehk	  
Kirjaoskamise	  mäe	  piirkonnas.	  Millisest	  külast	  on	  jutt? 

	    

17	   Pildil	  on	  Berliinis	  Potsdami	  väljakul	  asuva	  Sony	  Center’i	  kompleksi	  hooned	  (2000).	  Mida	  kujutab	  
peahoone	  eripärase	  kujuga	  katus?	  

	   	  
 

	    

18	   Kuidas	  nimetatakse	  kaardil	  märgitud	  piirkonda	  Edela-‐
Aasias?	  See	  hõlmab	  Vahemerest	  itta	  jäävad	  alad	  kuni	  
Mesopotaamiani.	  Põhja-‐lõuna	  suunal	  jääb	  Tauruse	  mägede	  ja	  
Araabia	  poolsaare	  vahele.	  Kitsamas	  mõttes	  hõlmab	  küsitav	  
Vahemere	  ranniku	  lähedast	  ala,	  millesse	  jäävad	  Iisrael,	  Liibanon	  
ja	  Süüria	  lääneosa.	  On	  aga	  allikaid,	  mis	  arvavad	  sinna	  ka	  Kreeka,	  
Türgi	  ja	  Egiptuse.	  Romaani	  keeltes	  tähendab	  see'(päikese)tõus'.	  

	  
 

	    

19	   Teadaolevalt	  on	  pindalalt	  USA	  suurim	  osariik	  Alaska	  (umbes	  1,5	  –	  1,7	  milj.	  km2;	  olenevalt	  kas	  veealasid	  
arvestada	  või	  mitte).	  	  Elanike	  arvult	  on	  suurimaks	  osariigiks	  aga	  Kalifornia	  umbes	  37,7	  miljoni	  inimesega.	  
Milline	  osariik	  on	  aga	  teisel	  kohal	  pindalalt	  (696	  241	  km2)	  ja	  milline	  osariik	  on	  teisel	  kohal	  elanike	  
arvult	  (umbes	  25,2	  milj.	  el.)? 

	    

20	   Jeesus	  vaigistas	  tuult	  ja	  vete	  mässamist	  sõnadega	  (ta	  sõitleb	  tuult	  ja	  merd	  ning	  tuul	  raugeb	  ja	  meri	  jääb	  
täiesti	  vaikseks).	  Kuidas	  vaigistas	  vetemöllu	  Kalevipoeg?	  Halliste	  khk-‐s	  on	  üles	  kirjutatud:	  „Kui	  
Kalevipoeg	  Peipsi	  järvel	  paadiga	  sõudnud,	  laenetanud	  see	  väga	  ja	  nii	  tahtnud	  ta	  ühtelugu	  sisse	  kalduda.	  
See	  sünnitanud	  Kalevipojale	  pahameelt,	  ta	  …	  …”	  . 
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21	   Küsime	  nime,	  mis	  Vikipeedia	  andmeil	  on	  omane	  vene,	  aserbaidžaani	  ja	  araabia	  keelele,	  tähendades	  
viimases	  ’Lõvi’.	  Sellenimelised	  külad	  leiab	  Iraanist	  ja	  Moldovast.	  Aga	  see	  on	  natuke	  erinevates	  kujudes	  ka	  
(lõuna-‐)Eesti	  mehenimi.	  Venemaal	  tegutseb	  praegu	  sellenimeline	  1982.	  aastal	  sündinud	  poliitilise	  
noorteliikumise	  "DA!"	  aktivist	  Maria,	  kelle	  isa,	  vanaisa	  ja	  vana-‐vanaisa	  olid	  kõik	  tuntud	  tegelased.	  Milline	  
nimi? 

	    

22	   Pedagoogikas	  on	  üheks	  uueks	  meetodiks	  BYOD	  (eesti	  keeles	  ka	  VOSK)	  lähenemine	  õppimisele.	  Mis	  on	  
selle	  sisuks? 

	    

23	   Madjarid	  ütlevad,	  et	  hea	  on	  juttu	  puhuda	  seal,	  kus	  on	  koos	  nisu,	  viinamari	  ja	  kanep.	  Nisu	  on	  selles	  
kontekstis	  leiva,	  viinamari	  aga	  veini	  sünonüüm.	  Mida	  aga	  sellises	  koosluses	  võis	  kanep	  tähendada? 

	    

24	   Selle	  „seadme“	  valmistamiseks	  on	  vaja	  kahte	  pulka,	  üksjagu	  nöörijuppi	  ja	  raskuseks	  ühte	  mutrit	  (võib	  ka	  
midagi	  muud	  sellelaadset	  kasutada).	  Mida	  sellise	  „seadmega“	  teha	  saab?	  Kaubandusest	  võib	  leida	  ka	  
erineva	  disainiga	  tooteid,	  kus	  siis	  ka	  produkt	  mõneti	  erineda	  võib.	  Pildil	  kaks	  Maximas	  müügil	  olnut.	  	  

´	   	   	  
 

	    

25	   Küllap	  oleme	  kõik	  näinud	  sellist	  puude	  rivi	  (allee	  asetusega),	  mis	  eraldab	  maanteed	  inetust	  maharaiutud	  
metsa	  osast.	  Kiirteedel	  on	  autojuhid	  andnud	  sellele	  nähtusele	  oma	  nime.	  Termin	  on	  alguse	  saanud	  
Venemaalt	  ja	  tuntuim	  on	  see	  isegi	  mõnes	  teises	  kontekstis.	  Kuidas	  seda	  nimetatakse? 
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26	   Tõenäoliselt	  on	  tegemist	  eesti	  kõigi	  aegade	  noorima	  akadeemikuga.	  1987.	  
aastal	  valiti	  ta	  Eesti	  [NSV]	  Teaduste	  Akadeemia	  korrespondentliikmeks.	  Ta	  oli	  
esimene	  Eesti	  sotsiaalteadlane,	  kes	  hakkas	  järjekindlalt	  avaldama	  oma	  töid	  
rahvusvahelistes	  teadusajakirjades	  (esmalt	  ajaloofilosoofia	  teemadel	  ja	  
hiljem	  politoloogia	  alal).	  Arendas	  välja	  rahvusvahelise	  tunnustuse	  pälvinud	  
relativistlik-‐kausaalse	  seletuse	  kontseptsiooni	  ajaloofilosoofias.	  Kes?	  	  
 

	    

27	   Milliste	  (millise	  kehaosa)	  primaarsete	  ja	  sekundaarsete	  haiguste	  ennetamise,	  diagnostika	  ja	  raviga	  
tegeleb	  nefroloogia? 

	    

28	   Kindlasti	  olete	  näinud	  või	  käeski	  hoidnud	  sellist	  
suurendusklaasina	  kasutatavat	  kaardikest.	  Tehniliselt	  on	  
tegemist	  läätsega,	  mis	  on	  oma	  nime	  saanud	  aastail	  1788	  
kuni	  1827	  elanud	  prantsuse	  füüsiku	  järgi.	  Mis	  oli	  tema	  
nimi	  ehk	  kelle	  lääts?	  

	  
 

	    

29	   Pildil	  on	  Reini	  jõele	  ehitatav	  Laufenburgi	  sild,	  mis	  ühendab	  Šveitsi	  Saksamaaga.	  Selgus	  aga,	  et	  mõlemalt	  
kaldalt	  ehitama	  hakatud	  sild	  just	  päris	  täpselt	  ei	  ühine,	  sest	  kõrguste	  vahe	  on	  54	  cm.	  Miks?	  

	  
 

	    

30	   Nimetage	  kreeka	  keelest	  pärinev	  sõna,	  mis	  seal	  tähendab	  maailma,	  täpsemalt	  korrastatud	  maailma.	  
Küsitava	  kui	  harmoonilise	  maailma	  vastand	  on	  kaos.	  Otsitava	  sõna	  tüvest	  on	  tuletatud	  eri	  teadusharude	  
nimetused,	  samuti	  mõisted.	  Kreetal	  oli	  see	  kõrgema	  riigiametniku	  tiitel	  (s.	  o.	  isik,	  kes	  hoiab	  linnas	  
korda;	  enamasti	  kuulub	  10-‐liikmelisse	  kolleegiumi,	  mis	  on	  valitav	  üheks	  aastaks).	   
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31	   Augustis	  2014	  toimunud	  Euroopa	  meistrivõistlustel	  kergejõustikus	  lisaks	  võidetud	  kahele	  hõbemedalile	  
püstitati	  ka	  kolm	  Eesti	  rekordit.	  Mis	  aladel? 

	    

32	   Kes	  on	  see	  eesti	  sportlane?	  

	    
	    

33	   2014.a	  kinnitas	  taas	  Inglismaa	  jalgpallilegendi	  Gary	  Linekeri	  tõdemust:	  „Jalgpall	  on	  lihtne	  mäng:	  22	  
meest	  ajavad	  90	  minutit	  palli	  taga	  ja	  lõpuks	  Saksamaa	  võidab“.	  Alati	  pole	  see	  siiski	  nii	  olnud.	  Mis	  aastal	  
saavutas	  Saksamaa	  oma	  esimese	  MM-‐tiitli? 

	    

34	   2014.a.	  Chelsea	  lillenäitusel	  esitlesid	  Brookfield	  Plants	  ning	  Briti	  …-‐	  ja	  Päevaliiliaselts	  uut	  ilutaime	  sorti	  
Andy	  Murray.	  Selle	  aretas	  Bob	  Solberg	  USAst	  Põhja	  Carolinast.	  Sort	  sai	  nime	  Murray	  	  järgi,	  kes	  tõi	  
Wimbledoni	  võidukarika	  pärast	  77	  aasta	  pikkust	  pausi	  taas	  Suurbritanniasse	  ning	  oli	  esimene	  šotlane,	  
kes	  iial	  tolle	  tenniseturniiri	  võitmisega	  toime	  tulnud.	  Uue	  sordi	  lehed	  on	  sinivalged	  nagu	  šotlaste	  
rahvuslipp	  ning	  lisaks	  eraldab	  neid	  kaht	  värvi	  kuldne	  viir,	  mis	  sümboliseerib	  2012.a	  Londoni	  
olümpiamängude	  kuldmedalit.	  Suurbritannia	  aiaäridesse	  jõuab	  sort	  2015.	  aastal,	  mujale	  veel	  hiljem.	  
Hinnaks	  pakutakse	  umbes	  £25.	  Nimetage	  see	  taim	  (perekond	  liilialiste	  sugukonnast). 

	    

35	   Väsimatu	  vanameister	  Valmo	  Kriisa	  on	  oma	  24-‐aastase	  karjääri	  jooksul	  võitnud	  Eesti	  meistrivõistlustelt	  
kolm	  kulda,	  kaheksa	  hõbedat	  ja	  kolm	  pronksi.	  Aastal	  2004	  tuli	  ta	  aga	  ka	  ühe	  teise	  riigi	  meistriks.	  Mis	  
riik? 
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36	   Kellest	  on	  jutt?	  Ta	  sündis	  kooliõpetaja	  peres.	  Isa	  Aarne	  oli	  maapidudel	  hinnatud	  akordionimängija.	  Kolmeaastaselt	  luges	  juba	  piiblit.	  Lõpetas	  Teatriinstituudi,	  töötas	  Noorsooteatris	  ja	  Draamateatris	  
näitlejana,	  tegi	  sutsakaid	  Estonia	  etendustes,	  dubleeris	  öiti	  raadios	  pealelugejana.	  Peres	  liikus	  palju	  
teatraalseid	  tüüpe,	  Helmut	  Vaag	  ja	  Olev	  Eskola	  käisid	  tihti	  nende	  juures,	  kaheteistkümnene	  ***	  istus	  
esimest	  korda	  Kuku	  klubis	  koos	  noore	  Voldemar	  Panso	  ja	  noore	  Kaljo	  Kiisaga.	  Majandusüliõpilasena	  
suhtles	  aktiivselt	  üks	  kursus	  eespool	  õppivate	  filoloogide	  ja	  ajakirjanikega,	  see	  side	  stimuleeris	  tulekut	  
ajakirjandusse.	  Ka	  oma	  tulevase	  abikaasaga,	  praegu	  pedagoogikateaduste	  doktori	  Viivega	  tutvus	  ***	  
ülikooli	  päevil.	  Tänaseks	  on	  nad	  üle	  viiekümne	  aasta	  rahulikult	  ja	  teineteist	  mõistvalt	  koos	  elanud.	  Sula	  
ajal	  oli	  ***	  hea	  sõber	  Andres	  Vihalemm	  „nii	  täis,	  et	  ei	  jõudnud	  enam	  üle	  oma	  habeme	  sülitada,	  ja	  ütles,	  
kuule	  ***,	  tee	  see	  raadiosaade	  ära”.	  Sealt	  see	  ***	  ajakirjanikutee	  pihta	  hakkaski.	  Noor	  ***	  sai	  tööd	  Eesti	  
Raadio	  noorte-‐	  ja	  meelelahutussaadetes. 

	    

37	   Eestlastelegi	  tuttav	  Kuldvillak	  alustas	  oma	  võidukäiku	  teleekraanil	  30.märtsil	  1964	  Jeopardy!	  nime	  all.	  Paljudes	  maades,	  kus	  see	  saade	  on	  TV-‐ekraanile	  jõudnud,	  nimetatakse	  seda	  põhiliselt	  sõnaga	  „risk“	  nagu	  
Itaalia	  –	  	  Risschiatutto!,	  Saksamaa	  –	  Riskant!,	  Hispaania	  –	  Riesgo!,	  Tšehhi	  ja	  Slovakkia	  –	  Risk!	  ehk	  Riskuj!,	  
Türgi	  –	  Riziko!	  jne.	  	  Poolas	  (1996-‐2003)	  kandis	  aga	  saade	  pealkirja,	  mis	  tõlget	  ei	  vajagi	  (või	  kui,	  siis	  
prantsuse	  keelest).	  Põhimõtteliselt	  sama	  pealkirja	  kandis	  1981.a.	  valminud	  Poola	  krimikomöödia,	  mille	  
režissööriks	  oli	  Juliusz	  Machulski	  ning	  peaosalist,	  legendaarset	  šeifimuukijat	  Henryk	  Kwintot	  mängis	  ta	  
isa	  Jan	  Machulski.	  Mis	  nime	  kandis	  Poola	  Jeopardy!	  variant? 

	    

38	   Nimetage	  need	  kolm	  tegelast,	  kellele	  filmis	  (I	  1984,	  II	  1987)	  andsid	  oma	  hääle	  Aarne	  Üksküla,	  Urmas	  Kibuspuu	  (I)/Jüri	  Krjukov	  (II)	  ja	  Maria	  Klenskaja. 

	    

39	   Einari	  Koppeli	  matused	  toimusid	  Metsakalmistul	  13.10.1978.	  Enne	  surma	  palunud	  Koppel	  Mikk	  Mikiverilt	  kahte	  asja	  –	  panna	  hauda	  kaasa	  3	  kg	  raskune	  Richard	  III	  mõõk	  ja	  mitte	  kutsuda	  matusele	  ühte	  
inimest.	  Keda	  siis	  Koppel	  palus	  mitte	  kutsuda? 

	    

40	   Mis	  nime	  all	  tuntakse	  tegelast,	  kes	  lisab:	  "Kuigi	  õieti	  on	  mu	  nimi	  Svante	  Svantesson"? 
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41	   See	  traagilise	  saatusega	  kunstnik,	  Pallase	  õppejõud	  pisteti	  1943	  Tallinna	  vanglasse,	  kuna	  võimud	  pidasid	  
teda	  kahtlaseks.	  Seal	  lubati	  tal	  siiski	  loominguga	  edasi	  tegeleda.	  Vanglas	  valminud	  tööd	  (nt	  puugravüürid	  
„Põlevkivitööstus“)	  kannavad	  signatuuri	  juures	  viidet	  trellidele.	  Hukati	  1944	  segastel	  asjaoludel	  –	  väidetavalt	  
vanglakaaslasele	  ohtliku	  tõve	  levitamise	  eest.	  Kes?	  

	   	  

	    

42	   Jeesus	  Kristus	  hukati	  aastal	  33.	  Kes	  oli	  tema	  12	  apostli	  seast	  esimene,	  kes	  suri	  märtrisurma?	  Toimus	  
see	  aastal	  44,	  kui	  tal	  Herodes	  Agrippa	  käsul	  pea	  maha	  raiuti.	  Täna	  on	  küsitav	  Hispaania	  kaitsepühak. 

	    

43	   Tänapäeval	   on	   sõnal	   kalkar	   halvustav	   tähendus.	   Sellest	   annab	   tunnistust	   ka	   ansambel	   Singer	  Vingeri	   laul.	  
Ometigi	  oli	  kalkar	  keskajal	  päris	  tõsise	  ameti	  pidaja.	  Millist	  ametit	  kalkar	  pidas? 

	    

44	   Selle	  lauamängu	  käigus	  tuleb	  mängijatel	  juhtida	  piraatide	  elu	  
kuulsuse	  ja	  rikkuse	  nimel.	  Jahtides	  kaubalaevu	  ja	  rünnates	  
kaubasadamaid	  kogub	  mängija	  oma	  kaptenitele	  kurikuulsust	  ja	  
võidupunkte.	  Paraku	  püüavad	  aga	  konkurendid	  kaikaid	  kodarasse	  
loopida.	  Mis	  on	  selle	  mängu	  nimi?	  
	  	  
 

	    

45	   Eesti	  keele	  ja	  grammatika	  hulka	  kuuluvad	  sõnad	  minevik,	  olevik	  ja	  tulevik.	  Eesti	  keelde	  on	  need	  toonud	  kolm	  
erinevat	  meest.	  Mineviku	  loojaks	  on	  üsna	  vähetuntud	  Cornelius	  Laaland	  (1824-‐91).	  Ülejäänud	  kahe	  sõna	  
autorid	  on	  vägagi	  tuntud.	  Kes? 
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46	   Sellele	  juustusordile	  laulis	  kiidulaulu	  Boccaccio	  oma	  Dekameron’is	  ja	  Moliere’ile	  oli	  see	  tema	  kõrges	  
vanuses	  peatoiduks.	  Käibib	  ütlus,	  et	  selle	  valmimisaeg	  on	  sama	  pikk	  kui	  filosoofiadoktori	  kraadi	  saamine	  
–	  kaks	  kuni	  neli	  aastat.	  Eriliseks	  teeb	  juustu	  see,	  et	  ta	  valmib	  piimast,	  mis	  lüpstud	  vahemikus	  01.04.	  kuni	  
11.11.	  Esimesed	  teated	  selle	  sordi	  valmimisest	  pärinevad	  11.	  sajandist.	  Mis	  juustusort? 

	    

47	   Paari	  aasta	  eest	  tekitas	  mõningast	  elevust	  T.H.	  Ilvese	  ja	  nobelist	  Paul	  Krugmani	  Twitteri-‐väitlus.	  Selle	  
ainetel	  kirjutas	  Scott	  Dieli	  libretole	  kantaadi	  „Nostra	  culpa“	  Lätis	  sündinud	  USA	  helilooja	  Eugene	  Birman.	  
Mida	  aga	  tähendab	  tõlkes	  kantaadi	  pealkiri? 

	    

48	   Tuglase	  preemia	  enamik	  laureaate	  on	  mehed.	  Vaid	  ühel	  aastal	  (1983)	  on	  seni	  läinud	  mõlemad	  auhinnad	  
naistele.	  Auhinnatud	  novellideks	  olid	  	  "Anna"	  (kogumikust	  "Impulss",	  1982)	  ja	  "Kuumalaine"	  (Looming,	  
1982,	  nr.	  5).	  Kes	  olid	  autorid? 

	    

49	   Teatmeteoses	  The	  World	  Almanac®	  and	  Book	  of	  Facts	  on	  nimekiri	  „Teist	  aastatuhandet	  kõige	  enam	  
mõjutanud	  kümme	  inimest“.	  Teine	  on	  selles	  nimekirjas	  Newton,	  3.	  Darwin,	  4.	  Kopernik,	  5.	  Galilei.	  Kes	  on	  
aga	  esimene? 

	    

50	   Lõpuks	  esimene	  kolmandik	  ühest	  luuletusest.	  Kes	  on	  selle	  autor?	  
Ma	  hüüan	  kogu	  oma	  rahva	  suust:	  
me	  maad	  on	  haarand	  hirmus	  raske	  taud,	  
me	  maa	  on	  varjutatud	  võllapuust,	  
me	  maa	  -‐	  suur	  lahtikaevat	  ühishaud.	  

…	  ….	  …..	  ……	  ……	  ….	  …..	  
sest	  põdeja	  on	  jõuetu	  ja	  nõrk.	  
Kuid	  nagu	  linnukarje	  kaob	  mu	  hüüd,	  
see	  hajub	  tühjusesse:	  maailm	  on	  külm	  ja	  kõrk.	  

Kas	  rauga	  ohe,	  väeti	  lapse	  nutt	  -‐	  
see	  jookseb	  liiva,	  kaob	  kui	  pettevirv?	  
Mees,	  naine	  oigab	  nagu	  haavat	  hirv	  -‐	  
see	  võimumeestele	  vaid	  muinasjutt.	  

Maailma	  silm	  on	  pime,	  kõrv	  on	  kurt	  
ja	  vägevate	  jõuk	  kas	  loll	  või	  hull.	  
Kaastunnet	  on	  vaid	  sel,	  kes	  hädast	  murt,	  
ja	  südant	  ainult	  kannatajal	  -‐	  sul	  ja	  mul. 
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Vastused	  	  
1. 	  …	  armukadedale	  abikaasale	  vahele	  ei	  jääda	  ning	  ei	  sosistata	  ohtlikke	  saladusi	  kirehetkel	  

armastatu	  kõrva 
JM  

2. 	  jooks	  korviga JM  
3. 	  Biafra	  Vabariik KN  
4. 	  haigemajaülem KN  
5. h	  venelased JM  
6. 	  Valdis	  Dombrovskis KN  
7. 	  Taani KN  
8. 	  küüslaugu-‐koalitsioon KN  
9. 	  Andrew	  Carnegie JM  
10. 	  József	  Törley KN  
11. 	  lüürasaba TS  
12. 	  mooruspuu	  ja	  kirss TS  
13. 	  palderjan KN  
14. 	  lapsuliblikas KN  
15. 	  koprofaagia JM  
16. 	  Kuivajõe TS  
17. 	  Fuji TS  
18. 	  Levant KN  
19. 	  Texas TS  
20. 	  peksis	  vemblaga KN  
21. 	  Gaidar KN  
22. 	  isikliku	  nutiseadme	  kasutamine KN  
23. 	  laudlina TS  
24. 	  seebimullitaja TS  
25. 	  Potjomkini	  mets TS  
26. 	  Andrus	  Park KN  
27. 	  neeru-‐ KN  
28. 	  Fresnel	   KN  
29. 	  erinev	  nullpunkt TS  
30. 	  kosmos KN  
31. 	  400	  m	  jooks,	  400	  m	  tõkkejooks,	  4x100	  m	  teatejooksumeeskond	   JM  
32. 	  Jaan	  Veanes KN  
33. 	  1954 KN  
34. 	  hosta KN  
35. 	  Holland TT  
36. 	  Jaan	  Ruus JM  
37. 	  Va	  banque! TS  
38. 	  Sammalhabe,	  Kingpool,	  Muhv KN  
39. 	  Kaarel	  Ird TT  
40. 	  Väikevend KN  
41. 	  Arkadio	  Laigo KN  
42. 	  Jaakobus	  Vanem TT  
43. 	  lubjapõletaja TT  
44. 	  Blackbeard TT  
45. 	  Hurt,	  Kreutzwald TT  
46. 	  parmesan TT  
47. 	  meie	  süü KN  
48. 	  Aino	  Pervik,	  Asta	  Põldmäe KN  
49. 	  William	  Shakespeare TT  
50. 	  Marie	  Under KN  

Küsimused:	  Jaanus	  Moppel,	  Koit	  Nook,	  Tenno	  Sivadi,	  Tõnu	  Talve	  


