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Eestis on seda nime pandud, küllap teadmatusest, ka lehmadele. Aga tuntuim nime kandjatest oli 138
kuni 78 e.Kr. elanud Rooma väepealik ja riigimees. Kodusõja võitjana laskis ta ennast aastal -82
nimetada diktaatoriks, kuid pettus ja taandus aastal -79. Kes?
1157. aastal astus Vene troonile
Andrei Bogoljubski. Tema oli esimene,
kes ei jäänud Kiievisse, vaid otsustas
viia pealinna üle. Millisesse linna?
Edaspidi oli just selle linna suurvürst
kõigi teiste vürstide valitsejaks. Andrei
rajas sinna 32 meetri kõrguse
katedraali, et jätta varju Kiievi Püha
Sofia kirik (28 m).

2

3

Kindlasti tunnete sellel Tallinna
Pühavaimu kirikus asuval XVI sajandi
lõpust pärineval tundmatu autori
kaksikportreel ära Martin Lutheri. Kes on
pildil paremal? Kaksikportreid on
Lutherist ja tema lähimast
võitluskaaslasest maalinud teisedki,
näiteks mõlemad Lucas Cranachid.

4

Kuidas nimetati Liivimaa kubermangus (v.a. Saaremaa) 1849. a. talurahvaseaduse alusel talumaast
mõisnike valdusse eraldatud maad (ühe adramaa kohta kõige enam 36 vakamaad põlispõldu, lisaks
heina- ja karjamaa)? See moodustas 1/5 talumaast, selle varal suurendasid mõisnikud mõisavaldusi ja
asundasid mõisatöölisi. Eestimaa kubermangus (1856.a. talurahvaseadus) ja Saaremaal vastas sellele
kuuendikumaa. Mõiste peaks eriti tuttav ette tulema, mõeldes Anne Sullingule või piimakarjakasvatajatele.

5

Aleksandrikooli – „vabastaja“ Aleksander I-le pühendatud eestikeelse kihelkonnakoolist kõrgema kooli
loomise kava tekkis 1860. aastate algul Viljandimaa rahvuslike tegelaste seas. Idee oleks sumbunud,
kui algatajad poleks 1864.aastal Tartus kohtunud rahvuslikult meelestatud üliõpilasega, kes ideest
vaimustunult kinni haaras. Tema vahendusel sai Aleksandrikoolis rahvuslikke keskusi ühendav
ettevõtmine. Kes oli see üliõpilane? Hiljem valiti ta Aleksandrikooli Peakomitee juhiks.
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Pildil on triumfikaar nimega „Võidu käed“. Kelle käed need on? Muuseas, isegi sõrmejäljed fikseeriti
nendel kätel piinliku täpsusega.

7

Seda tuntud isikut peetakse uusaegse rahvusriigi ja vastava ideoloogia rajajaks. Ta loobus usulistest
eesmärkidest ja tõstis esikohale riigi huvid, sõlmides 1638. aastal Saksa-Rooma keisri vastu suunatud
liidu protestantliku Rootsiga. Lõplikuks juurdumiseks vajas see printsiip küll veel mõnisada aastat. Kes
oli aga see mainitud isik, ühe riigi tegelik valitseja?

8

Riigikogu valimised 2015. Täisnimekirja ehk 125 kandidaadiga osaleb riigikogu valimistel viis erakonda:
Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Isamaa ja Res Publica Liit, Keskerakond, Konservatiivne Rahvaerakond
ja Vabaerakond, Reformierakond jäi 124 kandidaadiga. Väiksemate nimekirjadega esinevad Eestimaa
Rohelised, Rahva Ühtsuse Erakond, Eestimaa Ühendatud Vasakpartei ja Iseseisvuspartei. Lisaks 13
üksikkandidaati. Valimistelt jääb eemale aga üks registreeritud erakond. Nimetage see!

9

Günther Reindorffi kujundatud 1935.a sajakroonisel rahatähel on sepa selja taga kujutatud ühte Eesti
tööstusettevõtet. Millist? Kirjutage linn ja ettevõtte nimi.
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Seda 38%-list jooki toodetakse alates 1807. aastast Karlovy Varys. Selle täpset koostist eavad
väidetavalt ainult 2 inimest. Selle joogi segu toonikuga nimetatakse „betooniks“. Milline jook?
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Kui meie tähistame 1. septembril Teadmistepäeva, siis Austraalias on see juba 1838.
aastast ühe taime päev. Taime kahte oksa on
kujutatud riigi vapil, aastast 1988 on see ka
rahvuspuu/-lill (the Floral Emblem of Australia).
Õitsvast taimest on saanud inspiratsiooni riigi
sportlaste dress – kollane ja roheline. Mis
taim?

12

***ÕIETEE paneb higistama ning leevendab peavalu: kahele supilusikatäiele ***õitele valatakse
klaas keeva vett, lastakse kuni 15 minutit soojas seista ja juuakse siis kohe. I TÕMMIS sobib
kurgu- või neelupõletiku või angiini korral ning näopuhastuseks: võetakse kolm supilusikatäit õisi
ühe klaasi keeva vee kohta, lisatakse noaotsaga söögisoodat ning lastakse kümme minutit
tõmmata. Tõmmisega kuristatakse ja loputatakse suuõõnt või puhastatakse näonahka. II TÕMMIS
ergutab sapipõie tegevust ning vaigistab reuma- ja podagravalu: võetakse kaks supilusikatäit
***õisi, lisatakse klaas keeva vett, lastakse pool tundi tõmmata. Jahtunud tõmmist juuakse
paarkümmend minutit enne sööki, pool klaasi korraga. Mis taim? Ladina keeles Tilia cordata.

13

See väikest kasvu lõheline Coregonus
albula (läti keeles „siga“) vajab jahedat
hapnikurikast vett ning marja
haudumiseks viit-kuut rahukuud püsiva
jääkatte all. Niisiis pelgab ta reostunud
vett ning soojavõitu talvesid. *** levila
hõlmab Läänemere, Valge mere ja
Barentsi mere valgla suuremaid järvi ja
magestunud lahtesid Inglismaast ja Iirimaast Koola poolsaare ja Volga ülemjooksuni.

14
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Vanellus vanellus’e isaslinnu ülemeelik ja pulbitsev laul on hinnatud üheks
kevade kauneimaks loodushääleks. Samal ajal lauluga teeb ta õhus
akrobaatilist lendu, näidates vaheldumisi oma kriitvalget kõhtu ja musta selga.
Nii märgistab lind oma territooriumi. Nad on levinud kõikjal Eestis märtsist
oktoobrini, mõnikord ei lahku enne novembrit, osa isegi detsembrit. Enamik
talvitab Lääne- ja Lõuna-Euroopas. Kes?

1904. a. OM-l kuulutati maratonijooksus esmalt võitjaks Fred
Lorz, aga peatselt tema tulemus tühistati, kuna mees läbis 17 km
autos. Nii ongi võitjana ajalukku läinud Thomas Hicks, kes
tänaste reeglite järgi oleks dopingu kasutamise tõttu
diskvalifitseeritud. Ta turgutas ennast brändiga ja looduslikku
päritolu ainega, mida küsime. Esimene doos (u. 1 mg) ei aidanud
kauaks, teine põhjustas kokkuvarisemise finišijoone ületamise
järel. Kolmas oleks mõjunud letaalselt. Nimetage see
samanimelise troopilise taimeperekonna seemneis sisalduv
mürgine alkaloid. Tänaseks ei kasutata seda enam ka
meditsiinis.
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Küsitavat mõisa on mainitud esmakordselt 16. sajandil ordumõisana. Eriti õitsval järjel oli mõis
18.sajandi II poolel. August Wilhelm Hupel on selle kohta kirjutanud: „hästi sisse toov ettevõtlus,
eriliselt hea viljamaa, veskid, mitu
tulusat kõrtsi, veidike kalaloomust,
kivimurd, lubjapõletus, jne., üksnes
metsa on napivõitu“. Mõisa viimane
omanik enne võõrandamist
1919.aastal oli Alexandra von
Grünewaldt, kuulsa helilooja Nikolai
Rimski-Korsakovi vennatütar. Mis
mõis?
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2005. a. avastati Harjumaal Kiili vallas Eesti pikim maa-alune jõgi, arvatava pikkusega ca 11 km.
Ametlikult peetakse maailmas pikkuse poolest teisel kohal olevaks maa-aluseks siiski jõeks Puerto
Princesa jõge, mis voolab Palawani saare looderanniku lähedal. Sealne lubjakivi karstialal asuv maaalune koobastik on enam kui 24 km pikk ja maa-aluse jõe pikkus on enam kui 8 km. Teadaolevalt
veelgi pikem on üksnes 2007. aastal avastatud jõgi, pikkusega 150 km. Sealkandis asuvas Xcareti
pargis on turistidel võimalik maa all ka ujuda. Mis riigis see asub?
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Vahemeri on suur meri ja ta jaguneb mitmeks väiksemaks. Selle suure mere idapoolseima osa nimeks
on näiteks Levandi meri, mis pole küll omale nime saanud meie kuulsa kahevõistleja järgi, sest
nimetavas on mere nimeks Levant. Aga milline Vahemere meri on saanud endale (arvatavalt) nime
ühe linna järgi, kus praegu elab natuke üle 20 000 elaniku ja mis tänapäeval ei asugi selle mere
ääres? Muuseas, selle linna auks nimetas austria astronoom Johann Palisa 1875 avastatud asteroidi.

19

Brasiilia suurimad linnad rahvaarvu poolest on Sao Paulo ja Rio de Janeiro. Riigi pealinn Brasilia on
selles arvestuses alles 4. kohal. Suuruselt kolmas linn (urban agglomeration) kannab aga (enamvähem) sama nime, mis on ka ühel riigil. Mis linn? 2013 peeti seal FIFA Konföderatsioonide karika
mänge, 2014 oli linn aga üks jalgpalli MM-i võõrustajaid.

20

Kuulate 1947 sündinud Donald Hugh Henley ilmselt edukaimat soolohitti – 1984. aasta lugu The Boys
Of Summer. Henley on aga tuntuim ühe ilmakuulsa bändi juhtvokalistina. See ansambel on tegutsenud
1971-1980 ning 1994. aastast tänaseni. Seni viimane album Long Road Out Of Eden ilmus 2007.
Bändi tänased liikmed on lisaks Henleyle veel Glenn Frey, Tim Schmit ja Joe Walsh (varem ka Don
Felder, Randy Meisner ja Bernie Leadon). Mis ansambel?
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Ladina nimi on sellel Philtrum, soomlased nimetavad seda filtrumiks. Just selles kohas ühinevad
embrüonaalses arengustaadiumis teisel-kolmandal raseduskuul inimese näo osad. Kus asub nn.
filtrum? Palume võimalikult täpset vastust.

22

Millest küll võivad sõjad puhkeda – ajendiks võivad olla nii jalgpall kui munad või õunad jne. Birma ja
Siiami sõdu on erinevatel põhjustel samuti mitmeid peetud. Nii on teada, et 1765-67 toimunud sõjas
himustas Birma kuningas Konbaung`i dünastiast tollase Ayutthaya kuninga Ekkathat`i üht kollektsiooni.
Taolist kollektsiooni tõepoolest mitte kellelgi teisel polnud. Siiski on teada, et praegu on taoline
üksikeksemplar olemas endisel Birma diktaatoril kindral Than Shwe`l ja seda, et omal ajal oli üks
selline ka Kambodža kuningal Norodom Sihanouk`il, mille ta väidetavalt olla kingitusena saanud
kunagiselt USA asepresidendilt Spiro Agnew`ilt. Selle kollektsiooni eksemplaride kohta kasutavad
inglased idioomi, mis tähendab asja, mis laostab ta omanikku. Millist kollektsiooni ihaldas Birma
kuningas?

23

Küsime üht eset, mida tavapäraselt nimetatakse mitmuses. Esperanto keeles kõlaks see –
mankateno, prantslastel on selle kohta sõna menottes, katalaanid nimetavad seda aga manillas ehk
grillons. Hispaanias tasub hääldusel olla ettevaatlik – eksides ühe tähega, saame tähenduse
abielunaised. Tuntumad selle ala firmad on näiteks Smith & Wesson, Saksamaa Clejuso (Clemen &
Jung), Lõuna-Korea Yuil. Mis ese?

24

Eesti võimlemise (ja mingil määral eesti spordi) lähtekohaks võib lugeda aastal 1876 Laiusel toimunud
võimlemispidu, mille korraldas koolmeister Jüri Soo. 1879.a. ilmus trükist Juhan Kurriku “Turnimise
raamat”, mis oli mõeldud Eesti koolidele. Raamatu ilmumisele eelnes intensiivne oskussõnade loomine
koostöös keeleteadlaste Mihkel Veske ja Ferdinand Johann Wiedemanniga. Millise organisatsiooni
juurde loodi aga 1875 turnimise komitee, mille auliikmeks oli ka kunstnik J. Köler?

25

Selline on Daniel Jeanrichardi mälestusmärk pisikeses Šveitsi
linnakeses Le Locle. Mille alusepanijaks peetakse seda
kohaliku sepa poega? See on Šveitsile palju tuntust toonud.
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Permi Amkari jalgpalliklubi nimi, kus ka Konstantin Vassiljev hulk
aastaid palli tagus, koosneb sõnapaari „ammoniaak“ ja
„karbamiid“ esitähtedest, sest klubi kuulub ettevõttele nimega
„Mineraalväetised“. Üks tänavusi Meistrite Liiga uustulnukaid,
Bulgaaria klubi Ludogorets Razdari linnakesest kuulub firmale
nimega Balkanfarma. Selle ravimifirma ühest tooterühmast
pärineb Ludegoretsi klubi algne nimi (1990-2006), mille
õigusjärglaseks Razdari meeskond ennast peab. See nimi on rahvusvaheliselt tuntud termin, mille
1942. aastal võttis kasutusele biokeemik Selman Waksman, Nobeli meditsiinipreemia laureaat
aastast 1952. Küsitav termin tähistab üht ainete rühma, mille tuntuima esindaja valemit siin näete.
Mis nime kandis klubi kuni 2006. aastani?

27

Teadlased eristavad selle nähtuse vähemalt kaht eri tüüpi. Üks neist on nn. losangelesi-tüüp, mis
tekib fotokeemilise reaktsioonina ja selle tekkimiseks on vaja päevavalgust. Saaduseks on
aerosoolid ja osoon. Teine tüüp tekib eelkõige tänu niiskusele ja selle reaktsioonidele. Ka teisele
tüübile on nime andnud üks linn. Mis linn?

28

Jan Matejko maal, mis ülistab raudtee
arengut, asub Lvivi tehnikaülikoolis.
Raudteekärul olev naine ja mees
sümboliseerivad tuld ja vett. Mida aga
sümboliseerib nende ees liduv
põngerjas? Vähemalt kunstnik on nii
arvanud.

29

Esimene teadaolev periskoop polnud seotud sõjaliste vajadustega. 1430. aastatel hakkas küsitav
neid konstrueerima ning müüma Aachenis traditsiooniliste usupühade tähistamisele kogunenud
palveränduritele. Riistapuuga oli võimalik jälgida sündmuste käiku üle tohutu rahvahulga. Kes
niimoodi äri ajas?

30

Mis ametit peavad Jaapanis need inimesed, kelle varasem ametinimetus oli ryokaku seiri gakari,
mis tänaseks on lühenenud nimetuseks oshiya? Oma töös kasutavad nad lumivalgeid kindaid.
Selliseid ametimehi on aastat 90…100 tagasi vaja läinud ka New Yorgis.
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Marju Velga, Küllike Ustav, Helen
Nummert, Marie Turmann ja Maile
Mölder. Millise koosluse nad
üheskoos moodustavad?

31

32

Peale 56-aastast vaheaega esines Eesti oma lipu all Albertville’i
taliolümpial. Delegatsiooni kuulus 20 sportlast, lipukandjaks oli Ants
Antson. Põhiröhk kuulus kolmele spordialale – murdmaa- ja
laskesuusatamine ning kahevõistlus. Lisaks osalesid veel sööstlaskuja
Aare Tamme ja üks iluuisutaja, kes saavutas 21. koha. Kas mäletate
tema nime?

33

Euroopa korvpallimeistrivõistlusi (meestele) peetakse aastast 1935, üle hulga aja on ka meil sinna
asja. Esimeseks Vana Maailma meistriks krooniti Läti, ent selle tiitli on saanud ka ühe riigi võistkond,
kes küsija arvates ei oleks pidanud seda saama (paraku teab FIBA paremini). Milline riik võitis
1949. aastal?

34

1998 tuli Prantsusmaa jalgpalli maailmameistriks. Koondises aga polnud ühtegi mängijat klubist, mis
tuli samal aastal riigi meistriks. Siiski
mängisid tol ajal selles klubis tuntud
Tšehhi koondislane Vladimir Šmicer ja
Nigeeria koondislane, Atlanta-96
olümpiavõitja Wilson Oruma. Tol aastal
mängis selles klubis ka ilmselt maailma
pikima nimega jalgpallur, malagassi
päritolu prantslane Tahina
Randriamananatoandro. Klubi
hüüdnimeks on Les Sang et Or ehk Verikuldsed. Näete klubi vormi 2011 ja 2014.
Mis klubist on jutt?

35

Selle 2012. aasta Londoni OMi kergejõustiku kullavõitja perekonnanimi tähendavat tõlkes „koju
tagasitulekut“ ja üks eesnimedest „sündimist hommikul, kui puhusid tugevad tuuled“. Tema isa Daniel
saavutas Mexico OM-l 1968.a. 4x400 m teatejooksus hõbemedali. Kes?
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Sel 1990. a. sündinud daamil on noorusest hoolimata juba üks
parima naisosatäitja Oscar ja kolm nominatsiooni. Keda näete
pildil?

37

1951. aastal valmis Jaapani filmikunsti suurmeistril Akira Kurosawal film
„Hakuchi“. Tegemist on maailmaklassikasse kuuluva kirjandusteose
ekraniseeringuga. Esmakordselt ilmus teos 1868.a., Marta Sillaotsa
eestikeelses tõlkes 1940 (2. tr. 1975, 3. tr. 2002, 4. tr. 2007). Nimetage
autor ja teos.

38

Aastal 1981 sooritas John Hinckley atentaadi Ronald Reaganile. Hinckley
pääses kohtus süüdimõistmisest, sest kohtuekspertiis tuvastas, et mees oli süüdimatu. Tulistaja on
siiani psühhiaatriahaiglas sundravil. Siin loos oli „süüdi“ ka üks Martin Scorsese film. Mis film?

39

Pildil on sakslanna Diana Damrau, kelle esituses kuulete aariat,
mis on lauljatele tõsine väljakutse, nõudes koloratuursopranitelt
kõrgetel nootidel kaheoktaavilist hääleulatust. Nimetage ooper,
millest see aaria pärit ja helilooja.

40

Millist nime kannab traditsiooniline india leib? Eestis on
see nimi tuntud ka perekonnanimena (ja vähemalt ühe
tuntud isiku puhul ka eesnimena).
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Eesti kunstiakadeemia tähistas hiljuti oma sajandat sünnipäeva. Algust arvatakse 1914 loodud Tallinna
Kunsttööstuskoolist. Saja aasta jooksul direktori ja rektori ametis olnutest annab kahe mehe eesotsas
olemine kokku tervelt 50 aastat. Küsimegi neid kahte. Esimene neist oli direktoriametis aastatel 1914-34,
teine rektorina 1959-88. Kes?

42

2011. aastal omandas Katari riik 259 miljoni
dollari eest ühe legendaarse kunstniku maali
kaardimängijatest. See Provence’ist pärit mees
elas 1839 kuni 1906, nii Matisse kui ka Picasso
lugesid teda oma eeskujuks, stiililt loetakse
küsitavat postimpressionistiks. Kes?

43

Keda on kujutanud kuulus Michelangelo just niimoodi, sarvedega? Arvatakse,
et sarved tekkisid talle tänu valesti Piibli mõistmisele, samas on arvatud ka, et
Michelangelo võis arvata, et vaimne võim avaldub sarvedes ning need on
pühaduse tunnuseks. Figuur asub Rooma basiilikas San Petro in Vincoli, kus asub
ka paavst Julius II haud.

44

Ameeriklased armastavad väga pühi.
Tänupüha ja Halloweeni kõrval on
tuntumad Püha Patricku päev ja Mardi
Gras. Nimetage linn, kus alates 1962.
aastast on Saint Patrick’s Day paraadi
puhul värvitud linna läbiv samanimeline
jõgi roheliseks. Linna paljudest
hüüdnimedest tuntuim on "The Windy City"
– tuuline linn.

45

Millisest filmist pärineb see laul ja kes on helilooja?
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Ole Valgma, Ivar Johanson, Maire Eliste, Aarne Vahuri, Lea
Gabral, Katrin Mägi+ „Käokiri“+ aasta 1977. Kuidas saab
eelneva info ühe sõnaga kokku võtta?

47

Küsitavat pilli on valmistanud nii Milano pillimeister Giuseppe Pelitti kui saksofoni „isa“ Adolphe Sax.
Tegemist on pilliga, mis valmistatud spetsiaalselt ühe ooperi jaoks ja selles läheb neid vaja kuus
tükki. Muusikamaailmas neid nii kutsutaksegi: „*** trompet“. Kirjutage ooperi nimi.

48

Eesti lastekirjanduse lipulaev, ajakiri Täheke sai jaanuaris 55-aastaseks. Alates aastast 2005 on
lisaks eesti keelele antud välja ka erinumbreid kolmes keeles. Viiel korral on lapsi rõõmustatud võru
keeles. Nimetage ülejäänud kaks keelt. Ühes neist on alates veebruarist 2011 ilmunud ajakiri igal
aastal, teises jäi novembris 2011 kolmesajas eksemplaris ilmunu seni ainsaks.

49

Selle kirjaniku loomingu peakangelane on ooperifanaatikust Ystadi kriminaalinspektor Kurt
Wallander. Kes on see 1948. aastal sündinud kirjamees?

50

Sulev Nõmmiku debüüt kinorežissöörina oli ülipopulaarne komöödia „Mehed ei nuta“ (ETV 1968). Küllap
mäletate sealt ka neid kaadreid, kus Priidik (Priit Peramets) loeb (sosiskleb) oma kallimale luulet. Filmist
jääb mulje, et tekstid on poisi enda kirjutatud. Tegelikult pärinevad need kogudest „Oh seda inimest”
(1963) ja „Krähmukirjad” (1966) – ilma et seda filmis mainitaks. Kes on nende autor?
Ma olen must taevas. Sa oled sinine pilv. Ma olen äestatud põld. Sa oled kaer, mis jäi külvamata…
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nina all
valge elevant
käerauad
Eesti Kirjameeste Selts
Šveitsi kellatööstus
Antibiotik
London
aur
Johannes Gutenberg
metroo-tõukajad
Eesti jääkeeglinaiskond
Olga Vassiljeva
Egiptus
Lens
David Lekuta Rudisha
Jennifer Lawrence
Fjodor Dostojevski, Idioot
Taksojuht
Võluflööt, W.A. Mozart
naan
Voldemar Päts, Jaan Vares
Paul Cezanne
Mooses
Chicago
Verekivi, Kustas Kikerpuu
Ansambel „Collage“
Aida
vene, kihnu
Henning Mankell
Aleksander Suuman

Küsimused: Jaanus Moppel, Koit Nook, Aare Olander, Mati Räli, Indrek Salis, Tenno Sivadi, Tõnu Talve
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