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1	   Tegemist	  on	  Eesti	  ja	  kogu	  omaaegse	  NSV	  Liidu	  esimese	  kammerkooriga.	  Asutatud	  1962.	  aastal	  heliloojate	  
liidu	  eksperimentaalkoorina	  Uno	  Naissoo	  eestvõttel.	  Pikalt	  juhatasid	  seda	  Kuno	  Areng,	  Arvo	  Ratassepp	  ja	  
Ants	  Üleoja.	  Aastast	  1994	  on	  peadirigent	  Aivar	  Leštšinski.	  Andis	  tänavu	  27.	  jaanuari	  õhtul	  kontserdi	  Keila	  
muusikakooli	  saalis.	  Milline	  kollektiiv? 

	    

2	   Kes	  on	  see	  Keilast	  pärit	  näitleja,	  tuntud	  “Naabriplika”	  peaosalisena?	  Töötab	  
Von	  Krahli	  teatris	  muusikajuhi	  ja	  näitlejana.	  Tema	  isa	  töötab	  TTÜ	  Geoloogia	  
Instituudi	  Isotoop-‐Paleoklimatoloogia	  osakonna	  laborijuhatajana. 

	    

3	   Põhjasõja	  üks	  ägedamaid	  lahinguid	  toimus	  Rootsi	  ja	  Vene	  vägede	  vahel	  
8.VII	  1709	  Poltava	  lähedal.	  Vene	  väed	  võitsid	  ja	  Rootsi	  vägede	  üldjuht	  Karl	  
XII	  pääses	  põgenema	  Türgisse.	  Lahingus	  hukkus	  ka	  Eestimaa	  rüütelkonna	  
peamees	  1696,	  Kodasoo,	  Kostivere	  ja	  Saksi	  mõisnik.	  Kes?	  Piisab	  
perekonnanimest,	  pildil	  näete	  nende	  suguvõsa	  vappi.	  

	  

	  

	    

4	   Keila	  menuansambli	  Polyphon	  (hilisem	  Consilium)	  juht	  ja	  kõige	  markantsem	  kuju	  oli	  Oleg	  Sõlg	  (1951-‐
2006),	  kelle	  laulud	  on	  siiani	  populaarsed.	  Sõlg	  oli	  Olegi	  poolt	  esinejanimeks	  võetud	  ema	  neiupõlvenimi.	  
Mis	  oli	  aga	  Olegi	  kodanikunimi	  ehk	  isa	  perekonnanimi? 

	    

5	   Selles	  Harjumaa	  suveteatri	  paigas	  etendus	  2004.	  aastal	  Külmetava	  kunstniku	  portree.	  2005.	  järgnes	  
Misjonärid	  ja	  2006.	  Sürrealistid	  ning	  PõrguWärk.	  2007.	  aastal	  tõi	  Liis	  Kolle	  seal	  lavale	  Beethoveni	  ainsa	  
ooperi	  Fidelio.	  Lisaks	  on	  mängitud	  tükke	  Elmar	  Kitsest	  ja	  Eduard	  Viiraltist.	  Milline	  koht? 
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6	   Pildil	  on	  ühe	  USA	  osariigi	  pealinna	  vapp.	  See	  linn	  oli	  
aastatel	  1783-‐1784	  ka	  Ameerika	  Ühendriikide	  
pealinn	  ja	  on	  alates	  2002.	  aastast	  Tallinna	  sõpruslinn.	  
Osariigiga	  sõlmis	  2009.	  aasta	  koostööleppe	  Harju	  
maavalitsus.	  6.	  

	    

7	   1941.	  aastal	  rajati	  kunagise	  Harjumaa	  linna	  Nõmme	  piirile,	  primitiivse	  Mustamäe	  suusahüppetorni	  asemele	  
esimene	  puutrampliin.	  Ehitust	  vedas	  toonane	  pealinna	  kommunaalmajanduse	  juht.	  Aastakümneid	  hiljem	  sai	  
mehest	  Lenini	  preemia	  laureaat.	  Kellest	  on	  jutt? 

	    

8	   Päikesesüsteemi	  kõige	  massiivsem	  keha	  on	  loomulikult	  Päike,	  millele	  järgnevad	  8	  planeeti.	  Missugune	  on	  
10.	  kohal?	  Selle	  läbimõõt	  on	  umbes	  2634	  km	  (suurem	  kui	  Merkuuril),	  pindala	  87	  miljonit	  km²	  (nagu	  
Euraasia+Aafrika),	  keskmine	  pinnatemperatuur	  110	  K,	  raskuskiirendus	  1,428	  m/s²	  ja	  paokiirus	  2,741	  km/s.	  

	    

9	   Kuidas	  nimetatakse	  graafiteoorias	  graafi,	  milles	  on	  üks	  tipp	  ja	  mitte	  ühtegi	  serva? 

	    

10	   See	  sümbol	  on	  saanud	  nime	  egiptuse	  harfi	  järgi,	  mida	  kujult	  
meenutab	  ja	  mis	  sama	  nime	  kannab.	  Sümboli	  mõtles	  1837	  välja	  
William	  Rowan	  Hamilton,	  aga	  nime	  pani	  sellele	  James	  Clerk	  
Maxwell.	  Sümboli	  paralleelnimetus	  on	  del,	  aga	  selle	  nimega	  harfi	  
pole	  olemas.	  Näete	  seda	  sümbolit	  Hamiltoni	  auks	  välja	  antud	  
Iirimaa	  mündil	  keskel.	  Mis	  sümbol? 
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11	   Kätest	  invaliidide	  jaoks	  on	  välja	  töötatud	  selline	  hiir,	  mis	  asub	  laua	  all	  põrandal	  ja	  mida	  juhitakse	  
jalaga.	  Seda	  nimetatakse	  ka	  jalghiireks,	  aga	  missugune	  on	  selle	  seadme	  teine	  nimetus?	  See	  ei	  sisalda	  
sõna	  “hiir”. 

	    

12	   Eesti	  Teaduste	  Akadeemias	  oleks	  soovolinikul	  palju	  tööd	  
ning	  ettekirjutusi:	  79	  praegusest	  kodumaisest	  liikmest	  on	  
naisi	  vaid	  kaks.	  Ene	  Ergma	  valiti	  akadeemikuks	  1997.	  
aastal.	  Teise	  naisliikme	  sai	  TA	  2010.	  Siis	  valiti	  liikmeks	  
1948.	  aastal	  sündinud	  matemaatik,	  funktsionaalanalüüsi	  
professor.	  	  Lisaks	  on	  küsitav	  naine	  uurinud	  
(ortogonaal)ridade	  summeeruvust,	  Schauderi	  lahutusi	  
lokaalselt	  kumerates	  ruumides,	  Hahn-‐Banachi	  
teoreemiga	  seotud	  ühesus-‐omadusi,	  M-‐ideaale	  ning	  
operaatorite	  ruumide	  ja	  Banachi	  ruumide	  
tensorkorrutiste	  lineaar-‐topoloogilisi	  struktuure.	  Kes?	   

	    

13	  

	  	   	  	  Pildil on kaks Eiffeli torni koopiat 
(replica), mis asuvad USA-s. Mis nime kannavad need linnad, mille lähedal need tornid asuvad?	  

	  
	  
	  

 
 
 14	   Kadunud	  mälumänguguru	  Hardi	  Tiidus	  sai	  keskhariduse	  Gustav	  Adolfi	  Gümnaasiumis,	  mille	  lõpetas	  
1937.	  Hinnetelehel	  oli	  18	  ainet,	  14	  neist	  olid	  „head“,	  2	  olid	  „väga	  head“	  -‐	  usuõpetus	  ja	  ajalugu.	  Mis	  olid	  
aga	  need	  2	  ainet,	  mis	  oli	  hinnatud	  „rahuldavaga“?	  Üks	  neist	  on	  suhteliselt	  loogiline,	  teine	  aga	  üllatav. 

	    

15	   Nende	  kahe	  helilooja	  ooperiteduell	  oli	  19.	  sajandi	  alguse	  üks	  huvitavamaid	  intriige.	  Esimene	  küsitav	  
mees	  elas	  1797-‐1848	  ja	  kirjutas	  69	  ooperit.	  Sealhulgas	  “Armujoogi”	  ja	  “Lucia	  di	  Lammermoori”.	  Nii	  
palju	  ei	  suutnud	  kahe	  peale	  isegi	  Verdi	  ja	  Wagner.	  Oli	  sõbralik	  ning	  huumorialdis.	  Tihedad	  suhted	  
naistega	  nakatasid	  ta	  süüfilisse	  ning	  ta	  suri	  50-‐aastaselt.	  	  
Teine	  küsitav	  mees	  elas	  vaid	  34	  aastat	  ja	  kirjutas	  10	  ooperit	  sh.	  “Norma”	  ja	  “Puritaanlased”.	  Oli	  
kergesti	  solvuv	  ja	  kohati	  koguni	  upsakas.	  Suri	  maksakahjustusse	  1835.	  aastal	  Pariisis.	  Kes	  need	  kaks	  
muusikut	  olid?	  
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16	   Peategelane,	  kolmekümnendates	  aastates	  mees	  Eff	  väljus	  kodust.	  Ta	  kohtas	  Tallinnas	  ühes	  päevas	  tervet	  
galeriid	  inimesi	  ja	  kuulis	  nende	  saatusest.	  Tema	  teele	  jäid	  teiste	  hulgas	  Bonn,	  Dušman,	  Seeviov,	  Lümf,	  
preili	  Habe,	  Molle,	  Pump,	  Videovend	  ja	  Broiler.	  Nimetage	  autor	  ja	  teos. 

	    

17	   See	  nn.	  süldibänd	  tekkis	  2002.	  aasta	  alguses	  Tartu	  tudengite	  algatusel.	  Põhiliselt	  mängiti	  korp.	  Revalia	  
üritustel	  ja	  sedagi	  tihti	  vaid	  kausi	  supi	  eest.	  Nimi	  saadi	  stuudiolindistusel	  juhtunud	  apsakast.	  Nimega	  
ollakse	  rahul,	  sest	  see	  tekitab	  nalja.	  Ansamblis	  esinevad	  Risto	  Lehiste	  (solist,	  rütmikitarr),	  Andres	  Mikk	  
(trumm),	  Karel	  Kasak	  (soolokitarr)	  ja	  Reigo	  Oskar	  Orupõld	  (basskitarr).	  Milline	  ansambel?	  

 
	    

18	  

	  	  	  
	  
„See	  on	  meie	  viimaste	  aastate	  kõige	  soojem	  lavastus.	  Päike	  on	  päike,	  isegi	  kui	  ta	  tõuseb	  vannitoas“.	  Millise	  
teatri	  etendust	  on	  niimoodi	  iseloomustatud?	  Pildile	  on	  mahtunud	  peaaegu	  kogu	  selle	  komöödia	  trupp. 

	    

19	   See	  Briti	  ansambel	  tekkis	  1978.	  aastal,	  kui	  selle	  moodustasid	  Deep	  Purple´ist	  lahkunud	  Jon	  Lord,	  Ian	  Paice	  
ja	  David	  Coverdale.	  Esimene	  LP	  ilmus	  samal	  aastal	  ja	  kandis	  nime	  Snake	  Bite.	  Tuntuim	  lugu	  on	  Don´t	  Brake	  
Ma	  Heart	  Again,	  mis	  ilmus	  1981.	  Seda	  on	  esitanud	  ka	  Tõnis	  Mägi.	  Viimane	  LP	  jääb	  aastasee	  1989.	  Milline	  
ansambel? 

	    

20	   Tšuktšide	  keeles	  on	  veterinaar	  ehk	  loomatohter	  „kora-‐doktor“	  –	  кора-‐доктор.	  Kui	  doktor	  on	  arst,	  siis	  
mida	  tähendab	  nende	  keeles	  sõna	  „kora“? 
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21	   HELIND. Kes laulavad duetti? 

	    

22	   Assistent,	  Borivoi,	  Elisabet,	  Heino,	  Jaan	  Poska,	  Jüri	  Wilms,	  Karin,	  Leiger,	  Merikaru,	  Paldiski,	  Pärnu,	  Tasuja,	  
Truvor,	  Walter,	  Wilma,	  Purga	  ja	  Botnica.	  Tegemist	  on	  Eesti	  vabariigis	  või	  Eesti	  territooriumil	  teeninud	  
laevadega.	  Puudu	  on	  vähemalt	  kaks	  tuntumat.	  Millist	  sorti	  laevadega	  on	  tegu? 

	    

23	   1870.	  aastal	  käiku	  antud	  Paldiski-‐Tallinn-‐Tosno	  raudteeliinil	  oli	  tänasega	  võrreldes	  kõvasti	  vähem	  
jaamasid.	  Lääne-‐Harjus	  oli	  1870.	  vaid	  Paldiski,	  Klooga	  ja	  Keila.	  Tallinna	  ja	  Tapa	  vahel	  oli	  toona	  vaid	  kaks	  
jaama.	  Millised? 

	    

24	   Selle	  firma	  asutas	  1948.	  aastal	  Vittorio	  Bertazzoni	  Itaalias	  Guastallas	  (Reggio-‐Emilia	  
piirkond).	  Koostööd	  tehakse	  ajastu	  tipparhitektidega.	  Esimene	  arhitekt,	  kes	  andis	  oma	  
panuse	  firma	  toodangu	  (ja	  ka	  peamaja)	  disaini,	  oli	  firma	  asutaja	  hea	  tuttav,	  arhitekt	  Guido	  
Canali.	  Kes	  siis	  veel,	  kui	  mitte	  Itaalia	  kuulsas	  toidupiirkonnas	  (parma	  sink,	  
parmesani	  juust)	  tegutsev	  firma	  oskab	  head	  köögitehnikat	  teha.	  
Funktsionaalsete	  ja	  disainikate	  toodete	  näol	  saab	  oma	  köögimööblile	  
kombineerida	  stiilse	  ning	  unikaalse	  täislahenduse.	  Firma	  tootevalikusse	  
kuuluvad	  ahjud,	  pliidid,	  külmikud,	  nõudepesumasinad,	  õhupuhastajad,	  
valamud	  ja	  segistid.	  Kõige	  tuntumaks	  ikoontooteks	  on	  endiselt	  unikaalsed	  
1950ndate	  aastate	  stiilis	  retrohõngulised	  külmikud.	  Mis	  firma?	  	  
 

	    

25	   Pildil	  on	  Nyan-‐kass	  (Nyan	  cat),	  mille	  2011	  
aprillis	  postitas	  Dallase	  noormees	  Christopher	  
Torres	  internetti	  ja	  millest	  on	  ligi	  115-‐
miljonilise	  vaatajaskonnaga	  saanud	  üks	  
populaarsemaid	  videoklippe.	  Kass	  lendab	  
kosmoses	  tekitades	  vikerkaare	  värvilise	  saba	  
ning	  häälitsedes	  jaapani	  virtuaalse	  laulja	  
Hatsume	  Miku	  mõttetut	  laulujoru.	  Millest	  on	  
aga	  tekitatud	  Nyan	  kassile	  keha?	  
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26	   Rahvusvahelised	  tähekoodid	  on	  A-‐Alfa,	  B-‐Bravo,	  C-‐Charlie	  ja	  nii	  kogu	  alfabeet.	  Eesti	  kui	  NATO	  liige	  saab	  
kasutada	  ka	  ainult	  meie	  tähestikus	  olevaid	  täpitähti.	  Kui	  Ö	  on	  Ööbik	  ja	  Ä	  on	  Ärni,	  siis	  mis	  on	  Õ	  ja	  mis	  
on	  Ü? 

	    

27	   -‐-‐	  1969.	  aastal	  oli	  ta	  aktiivne	  
revolutsioonilises	  grupis	  -‐	  röövis	  
kaubaautosid	  ja	  panku	  ning	  jagas	  toidu	  ja	  
raha	  vaestele.	  
-‐-‐	  1970.	  aastal	  arreteeriti	  ta	  esimest	  korda.	  
Ta	  põgenes	  vanglast	  ja	  sai	  tulevahetuses	  
julgeolekujõududega	  haavata.	  
-‐-‐	  1972	  vangistati	  ta	  uuesti	  ning	  ta	  jäi	  
vanglasse	  rohkem	  kui	  kümnendiks.	  Selle	  
aja	  sees	  oli	  kaks	  aastat	  üksikvangistust,	  mil	  
tuli	  istuda	  kaevu	  põhjas.	  Mõistuse	  
säilitamiseks	  pidas	  ta	  diskussioone	  
konnade	  ja	  putukatega.	  
-‐-‐	  1994.	  aastal	  valiti	  ta	  parlamenti,	  kuhu	  ta	  
saabus	  motorolleriga.	  „Kas	  jääte	  siia	  kauaks?”	  küsis	  üllatunud	  parkimiskorraldaja.	  „Ma	  loodan,”	  vastas	  
ta.	  
-‐-‐	  2009.	  aastal	  võitis	  ta	  presidendivalimised.	  Ainus	  kommentaar	  sel	  päeval	  meediale:	  „Maailm	  vaevalt	  
muutub	  sellest	  väiksest	  teenest	  hoolimata.”	  	  
-‐-‐	  2012.	  aastal	  teatas	  ta,	  et	  presidendi	  palee	  muudetakse	  kodutute	  peavarjuks.	  Tema	  enda	  elu	  jätkub	  
väikeses	  talumajas	  pealinna	  lähedal	  Kellest	  on	  jutt?	  Kui	  nimi	  ei	  meenu,	  saate	  riigi	  eest	  punkti. 

	    

28	   Douzelage	  on	  sõpruslinnade	  ühendus,	  kuhu	  igast	  Euroopa	  Liidu	  liikmesmaast	  kuulub	  üks	  linn:	  Altea,	  
Bad	  Kötzting,	  Bellagio,	  Bundoran,	  Granville,	  Holstebro,	  Houffalize,	  Meerssen,	  Niederanven,	  Preveza,	  
Sesimbra,	  Sherborne,	  Karkkila,	  Oxelösund,	  Judenburg,	  Chojna,	  Köszeg,	  Sigulda,	  Sušice,	  Agros,	  
Marsaskala,	  Prienai,	  Siret,	  Škofja	  Loka,	  Zvolen	  ja	  Trjavna.	  Missugune	  linn	  kuulub	  sinna	  Eestist?	  
Linnas	  on	  5200	  elanikku,	  jalgpallimeeskond	  Ganvix	  mängib	  Eesti	  Ii	  liigas. 

	    

29	   1994.	  aasta	  27.	  veebruaril	  tekkis	  talispodiklubi,	  kuhu	  praegu	  kuulub	  25	  hokimängijat.	  Ehk	  siis	  mehed,	  
kes	  on	  võitnud	  OM-‐i	  kulla,	  MM-‐i	  kulla	  ja	  Stanley	  karika.	  Viimane	  täiendus	  klubis	  oli	  aastal	  2011.	  Millise	  
riigi	  hokimängijaid	  kuulub	  klubisse	  enim	  ehk	  üheksa? 

	    

30	   Vormel	  1-‐s	  sõidavad	  numbrite	  1	  ja	  2	  all	  eelmise	  aasta	  maailmameister	  ja	  tema	  meeskonnakaaslane.	  
Juhul,	  kui	  maailmameister	  on	  pärast	  tiitli	  võitmist	  loobunud,	  sõidavad	  tema	  võistkonna	  liikmed	  
numbrite	  0	  ja	  2	  all.	  Läbi	  aegade	  on	  numbrit	  0	  kasutatud	  ainult	  2	  hooajal	  ja	  mõlemal	  korral	  on	  selle	  all	  
sõitnud	  sama	  mees.	  Kes?	  (Numbri	  0	  all	  sõitis	  ka	  Jody	  Scheckter	  1973.	  aasta	  hooaja	  kaks	  viimast	  sõitu	  ja	  
katkestas	  mõlemad,	  tema	  ei	  tule	  arvesse.) 
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31	   Millise	  linna	  üheks	  tähtsamaks	  derbiks	  on	  jalgpalliklubide	  Croatia	  (Horvaatia)	  ja	  Srpski	  beli	  orlovi	  
(Serbia	  valged	  kotkad)	  matš?	  Mõlemad	  on	  tulnud	  koduriigi	  liigavõitjateks,	  seejuures	  Croatia	  koguni	  viiel	  
korral	  (viimati	  2012),	  „serbia	  kotkad“	  küll	  vaid	  ühel	  korral	  (2008).	  Kui	  serblaste	  meeskond	  koosneb	  vaid	  
serblastest	  või	  serbia-‐päritolu	  mängijatest,	  siis	  horvaatidel	  on	  läbi	  aegade	  mänginud	  ka	  muude	  rahvuste	  
esindajad.	  Näiteks	  hooajal	  1975/76	  pallis	  nende	  klubis	  kuulus	  Eusebio,	  kes	  lõi	  25	  mänguga	  18	  väravat.	  

	    

32	   2010.	  aastal	  pidid	  Teheranis	  toimuma	  II	  Islami	  Solidaarsuse	  Mängud,	  millel	  tohtisid	  osaleda	  kõik	  
moslemimaad	  oma	  koondistega.	  Kuid	  Iraan	  tahtis	  mängudel	  jagatavatele	  medalitele	  graveerida	  mingid	  
sõnad,	  mis	  teistele	  osa	  võtma	  pidanud	  riikidele	  vastuvõetamatud	  olid.	  	  Iraan	  seevastu	  polnud	  nõus	  
medaleid	  ümber	  tegema	  ja	  mängud	  jäidki	  ära.	  Nii	  palju	  siis	  islami	  solidaarsusest.	  Kirjutage	  need	  sõnad	  
eesti	  keeles. 

	    

33	   Kes	  on	  need	  kaks	  Eesti	  alpinisti,	  kes	  kuuluvad	  “7	  tipu	  klubisse”	  (The	  Seven	  Summits)?	  Sinna	  pääsevad	  
mandrite-‐maailmajagude	  kõrgeimad	  tipud	  vallutanud	  alpinistid.	  Nende	  tippude	  hulka	  on	  tavaliselt	  
arvatudd	  McKinley	  (6194m),	  Aconcagua	  (6962m),	  Mt.	  Everest	  e.	  Tšomolungma	  (8848m),	  Vinson	  
(4892m),	  Elbrus	  (5642m),	  Carstens	  e.	  Puncak	  Jaya	  (4884m)	  ja	  Kilimanjaro	  (5895m). 

	    

34	   Keskel	  seisab	  Abraham	  Lincoln,	  tema	  kõrval	  
meie	  poolt	  vaadatuna	  paremal	  kindralmajor	  John	  
A.McClernand.	  Kes	  on	  aga	  kõige	  vasakpoolsem	  
mees?	  Tema	  poolt	  asutatud	  firma	  kannab	  ta	  
nime	  ja	  paljud	  maailma	  suursündmused	  nagu	  
olümpiamängud,	  Vormel-‐1	  võidusõidud	  või	  
Oscari	  tseremooniad	  ei	  saa	  läbi	  ilma,	  et	  kasutaks	  
nimetatud	  firma	  teenust.	  
	  
 
 
 
 
 
 

	    

35	   NBA	  mängijatest	  on	  tuntud	  vennad	  Pau	  Gasol	  (Chicago	  Bulls)	  ja	  Marc	  Gasol	  (Memphis	  Grizzlies),	  kes	  on	  
pärit	  Hispaaniast.	  Kuid	  NBA-‐s	  mängib	  veel	  üks	  Euroopast	  (Sloveeniast)	  pärit	  vendadepaar.	  Nimetage	  
nende	  ühine	  perekonnanimi.	   
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36	   Küsitav	  on	  maestro	  Heino	  Elleri	  viimane	  õpilane,	  kes	  läbis	  tema	  käe	  all	  konservatooriumi	  oma	  õpingute	  lõpuni.	  Tänavu	  kevadel	  tähistab	  ta	  70.	  sünnipäeva.	  On	  klaverimuuseumi	  asutaja	  ning	  eestvedaja,	  Eesti	  
klaveriloo	  uurija	  ning	  laulnud	  muuhulgas	  ansamblis	  Collage.	  Kes? 

	    

37	   1994	  alustas	  oma	  tegevust	  Gandhi	  Gümnaasium.	  Mis	  rahvusest	  on	  selle	  kooli	  õpilased?	  Nende	  endi	  
keeles	  kõlab	  kooli	  nimi	  –	  Mashkarutni	  Shkola	  Gandhi,	  selles	  riigikeeles	  kus	  kool	  asub	  aga	  Gandhi	  
Közalapitvanyi	  Gimnazium	  

	    

38	   Siin	  on	  kunstnik	  ja	  tema	  kuulsaim	  töö	  „Rott	  teel“/“Rott	  matkamas“	  (1961	  –	  «Щур	  
у	  дорозі»).	  Millise	  nime	  andis	  Marija	  Primatšenko	  tööle	  Finnairi	  kahel	  lennukil	  
seda	  plagiaadina	  kasutanud	  Kristina	  Isola?	  Nimi	  on	  soomlaste	  kohta	  üsna	  
iseloomulik. 

	    

39	   Jean-‐Leon	  Gerome	  on	  oma	  maalil	  kujutanud	  oma	  teosesse	  armunud	  skulptorit.	  Keda	  on	  ta	  kujutanud	  skulptorina	  ja	  keda	  selle	  skulptuurina?	  

	   	  

40	   Seda	  näidendit	  on	  tõlgitud	  vähemalt	  25	  keelde	  ja	  see	  on	  jõudnud	  lavale	  enam	  kui	  40	  riigis.	  Tegemist	  on	  omalaadse	  dokumentaaldraamaga,	  sest	  näidendi	  materjali	  kogudes	  intervjueeris	  näidendi	  autor	  Eve	  
Ensler	  200	  naist,	  kelle	  lugudel	  see	  projekt	  ka	  põhineb.	  Seda	  tekstikogumit	  mängiti	  alguses	  Off-‐Off	  
Broadway	  väikestes	  keldrisaalides,	  aga	  nüüdseks	  on	  seda	  esitanud	  sellised	  kuulsused	  nagu	  Whoopi	  
Goldberg,	  Susan	  Sarandon,	  Calista	  Flockhart,	  Kate	  Winslet,	  Cate	  Blanchett,	  Melanie	  Griffith,	  ka	  lauljad	  ja	  
modellid	  nagu	  Alanis	  Morrisette	  ja	  Naomi	  Campbell.	  Näidendit	  mängiti	  ka	  „Ugalas“	  2003-‐2005.	  Mis	  
näidend?	  
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41	   Kes	  on	  need	  filmi	  „American	  Pie“	  tähed?	  
Tegelaskujud	  on	  vastavalt	  Jim	  Levenstein	  ja	  
Steve	  Stifler.	  

	    

42	   Millisest	  moefirmast	  on	  jutt?	  Pildil	  parfüüm	  Be	  Delicious	  erinevates	  värvivariatsioonides.	  

 
	    

43	   Pildil	  on	  Venemaa	  esimene	  hübriid-‐elektriauto.	  
Tegemist	  on	  nn	  projekti-‐autoga,	  mille	  masstootmiseni	  
on	  veel	  pikk	  tee,	  kui	  üldse	  niikaugele	  jõutakse.	  1.	  
detsembril	  2014	  kinkis	  Yarovit-‐Motorsi	  omanik	  Mihhail	  
Prohorov	  selle	  auto	  teise	  eksemplari	  poliitklounile	  
Žirinovskile.	  Viimane	  kiitis,	  et	  kuigi	  kõik	  jupid	  on	  mujalt	  
kokku	  ostetud,	  on	  auto	  nimes	  vähemalt	  üks	  täht,	  mis	  on	  
venelastele	  väga	  omane.	  Mis	  täht	  see	  on? 

	    

44	   Tallinna	  maratonil	  14.septembril	  2014	  jooksis	  eestlane	  Joosep	  Mooses	  omapärase	  rekordi,	  mida	  peetakse	  
koguni	  Guinessi	  rekordite	  raamatusse	  kandmise	  vääriliseks.	  Kuidas	  ta	  jooksis? 

	    

45	   Siin	  näete	  fulguriite.	  Mis	  tüüpi	  
kivimitega	  on	  tegu	  ehk	  
kuidas	  need	  tekkisid?	  
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46	   Nimetage	  pildil	  olev	  niisketel	  niitudel	  kasvav	  
taim	  (Filipendula	  ulmaria),	  mille	  õied	  on	  tugeva	  
magusa	  lõhnaga.	  Tegemist	  hea	  meetaimega,	  mida	  on	  
kasutatud	  õlle	  ja	  mõdu	  maitsestamiseks.	  Taime	  ürti	  
on	  kasutatud	  põletikuvastase	  vahendina,	  kuna	  
sisaldab	  salitsüülhapet.	  Aleksander	  Suur	  kosutas	  
sõjaretkedel	  ürdipuruga	  ka	  oma	  lemmikhobust	  
Bukephalost. 

	    

47	   Selle	  riigi	  mandriosa	  varasemaks	  nimeks	  oli	  Rio	  Muni	  keskusega	  Bata	  linnas.	  Selle	  ala	  (mitte	  riigi!)	  
praegune	  nimi	  pärineb	  riigi	  suurimalt	  jõelt.	  Ala	  on	  valdavalt	  mägine	  –	  Kristallmägedes	  ulatub	  kõrgus	  üle	  
kilomeetri	  (kõrgeim	  tipp	  Mitra	  –	  1200m).	  Sinna	  on	  planeeritud	  ka	  kogu	  riigi	  uus	  pealinn	  Oyala.	  Millises	  
tänapäeva	  riigis	  asub	  kunagine	  Rio	  Muni? 

	    

48	   See	  sadamahoone	  on	  viimase	  aja	  üks	  paremini	  
õnnestunud	  betoonehitisi.	  Millisesse	  sadamasse	  see	  
hoone	  on	  püstitatud?	  	  

	    

49	   Nimetage	  kõige	  olulisem	  toidutaim	  monarhliblikate-‐suurimate	  liblikrändurite	  röövikutele.	  Nii	  taim	  
kui	  liblikas	  on	  näha	  kõrvaloleval	  pildil.	  Taim	  on	  
saanud	  oma	  nime	  vanakreeka	  tervisejumala	  
järgi,	  nii	  et	  vastuseks	  piisab	  ka	  tervisejumala	  
nimest. 

	    

50	   Keila	  kihelkonnas	  on	  neid	  olnud	  Nugisool	  (1810),	  Keilas	  (1811,	  uus	  1884),	  Sõrves	  (1814)	  ja	  Tammekännus	  
(1850).	  Harjumaal	  veel	  Nissis	  (1893),	  Sakus	  (1922),	  Nabalas	  (1926),	  Jüris	  (ehitatud	  1929-‐1930),	  Kuusalus	  
(1935)	  ning	  Vaidas	  (1937).	  1839.	  aastal	  oli	  neid	  Eesti	  alal	  134	  ning	  1937.aastal	  96.	  Tänaseks	  on	  säilinud	  
vähesed.	  sh.	  Nissis,	  Sakus,	  Nabalas,	  Kuusalus	  ja	  Vaidas.	  Millega	  on	  tegemist? 
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51	   Jaanuaris	  avati	  Eesti	  saatkond	  Pekingis.	  Tegemist	  on	  kolmanda	  spetsiaalselt	  diplomaatiliseks	  esinduseks	  
ehitatud	  hoonega	  vabariigi	  ajaloos.	  Mis	  linnades	  asuvad	  esimesed	  kaks	  saatkonnahoonet? 

	    

52	   21.	  oktoobril	  1805	  toimus	  Trafalgari	  lahing,	  milles	  Suurbritannia	  saavutas	  otsustava	  võidu	  Prantsusmaa	  
laevastiku	  üle.	  Enne	  lahingut	  andis	  admiral	  Nelson	  käsu	  «Inglismaa	  ootab,	  et	  iga	  mees	  täidaks	  oma	  kohust»	  
(«England	  expects	  that	  every	  man	  do	  his	  duty»).	  Üldiselt	  esitati	  sõnu	  kolme	  lipu	  abil,	  millest	  igaüks	  
sümboliseeris	  mõnda	  numbrit.	  Signaali	  dekodeerimiseks	  oli	  igal	  laeval	  koodiraamat.	  Arusaadavalt	  sai	  
sedasi	  edastada	  üksnes	  koodiraamatus	  leiduvaid	  sõnu,	  puuduvaid	  sõnu	  tuli	  edasi	  anda	  tähthaaval.	  Nelsoni	  
8-‐sõnaline	  käsk	  on	  kõige	  kuulsam	  lause,	  mis	  kunagi	  sellise	  koodiraamatu	  abil	  edastatud.	  Kuid	  üks	  sõna	  
selles	  käsus	  puudus	  koodiraamatus	  ja	  see	  esitati	  tähthaaval.	  Milline	  sõna	  see	  oli?	  Vastata	  võib	  ükskõik	  
kas	  inglise	  või	  eesti	  keeles. 

	    

53	   Marie	  Louise	  Coleiro	  Preca	  (Malta),	  Atifete	  Jahjaga	  (Kosovo),	  
Dalia	  Grybauskaite	  (Leedu)	  on	  kõik	  Euroopa	  riikide	  
naispresidendid.	  19.	  veebruaril	  astus	  nende	  sekka	  
neljandana	  pildilolev	  naine.	  Kes	  ja	  mis	  riigis?   

	    

54	   Millise	  Euroopa	  Liidu	  liikmesriigi	  pealinn	  kannab	  omakeelset	  nime	  Baile	  Atha	  Cliath? 

	    

55	   Gorilla	  Koko	  (õieti	  Hanabiko)	  sündis	  4.juulil	  1971	  San	  
Francisco	  loomaaias.	  Sünnipäevast	  tulenevalt	  sai	  ka	  omale	  
nime	  -‐	  „ilutulestiku	  laps“	  ehk	  jaapani	  päraselt	  Hanabiko,	  
lühidalt	  Koko.	  Francine	  „Penny“	  Patterson	  on	  ahvile	  
õpetanud	  nn	  „märgikeelt“	  (Gorilla	  Sign	  Language	  –	  GSL),	  
mille	  tulemusena	  on	  Koko	  võimeline	  aru	  saama	  rohkem	  kui	  
1000	  märk-‐sõnast.	  Veelgi	  enam,	  gorilla	  on	  suuteline	  
märkidest	  moodustama	  uusi	  sõnu.	  Nii	  näiteks	  luike	  nimetab	  
ta	  „vesi-‐lind“.	  Mille	  kohta	  andis	  ta	  aga	  nimetuse	  „vesi-‐
mari“? 

	    

56	   Mis	  taim	  on	  piiblis	  korduvalt	  mainitud	  kiikajonipuu? 
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1. 	  Tallinna	  kammerkoor	  

2. 	  Loore	  Martma	  
3. 	  Carl	  Magnus	  von	  Rehbinder	  
4. 	  Jolkin	  
5. h	  Viinistu	  kunstimuuseum	  
6. 	  Annapolis	  (Marylandi	  pealinn)	  
7. 	  Johannes	  Hint	  
8. 	  Eris	  
9. 	  Triviaalne	  graaf	  
10. 	  Nabla	  
11. 	  Rott	  
12. 	  Eve	  Oja	  
13. 	  Paris`i	  (Pariisi)	  linnas;	  mõlemad	  linnad	  kannavad	  seda	  nime,	  üks	  asub	  Texases	  ja	  teine	  	  

TennesTTennessees	  	  

	  

	  

14. 	  matemaatika	  ja	  ladina	  keel	  
15. 	  Gaetano	  Donizetti	  ja	  Vincenzo	  Bellini	  
16. 	  Mihkel	  Mutt,	  “Pingviin	  ja	  raisakass”	  
17. 	  Nukker	  Kukeke	  
18. 	  NO99	  etendus	  „Mu	  naine	  vihastas	  ja	  kustutas	  kõik	  pildid,	  mis	  me	  puhkuse	  ajal	  tegime“	  
19. 	  Whitesnake	  
20. 	  (põhja)põder	  
21. 	  Helind.	  Sara	  Brightman	  ja	  Antonio	  Banderas	  
22. 	  jäämurdjad/jäälõhkujad	  või	  jäämurdjad-‐puksiirid	  
23. 	  Raasiku	  ja	  Aegviidu	  
24. 	  SMEG	  
25. 	  Küpsised	  
26. 	  Õ	  –	  Õnne;	  Ü	  –	  Ülle	  
27. 	  Uruguai	  president	  Jose	  Mujica	  
28. 	  Türi	  
29. 	  Rootsi	  
30. 	  Damon	  Hill	  
31. 	  Toronto	  
32. 	  Pärsia	  laht	  
33. 	  Alar	  Sikk	  ja	  Andras	  Kaasik	  
34. 	  Allan	  Pinkerton	  (1819-‐84),	  asutas	  Pinkerton	  National	  Detective	  Agency	  
35. 	  Goran	  ja	  Zoran	  Dragic,	  kes	  mängivad	  mõlemad	  Fhoenix	  Suns`is	  
36. 	  Alo	  Põldmäe	  	  	  	  
37. 	  mustlased	  
38. 	  „Metsänväki“/Metsarahvas;	  lennukil	  puudusid	  rotid,	  muu	  oli	  sama	  
39. 	  Pygmalion	  (skulptor)	  ja	  Galatea	  (skulptuur,	  keda	  Pygmalion	  on	  loonud)	  
40. 	  Vagiina	  monoloogid	  
41. 	  Jason	  Biggs	  ja	  Seann	  William	  Scott	  
42. 	  DKNY	  
43. 	  Ё	  ehk	  	  ё	  -‐	  auto	  nimi	  „ё	  мобил“	  
44. 	  läbis	  maratoni	  korvpalli	  põrgatades	  (3	  h	  14	  min	  57	  sek)	  
45. 	  Välgulöögil	  liivasesse	  pinnasesse	  või	  liivakividesse	  tekkinud	  piksekivi	  
46. 	  Angervaks	  
47. 	  Ekvatoriaal-‐Ginea	  
48. 	  Dirhami	  sadamahoone	  Läänemaal	  
49. 	  askleepias	  (Asclepias),	  tervisejumal	  Asclepios	  
50. 	  Vennastekoguduse	  palvemajad	  
51. 	  Helsingi	  1933	  ja	  Vilnius	  1998	  
52. 	  duty	  (kohus)	  
53. 	  Horvaatia	  president	  Kolinda	  Grabar-‐Kitarovic	  
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54. 	  Iirimaa	  (Dublin)	  
55. 	  arbuus	  
56. 	  riitsinus	  

Küsimused:	  Taivo	  Rist,	  Toivo	  Lodjak,	  Alvar	  Niglas,	  Tenno	  Sivadi	  ja	  Allar	  Viivik	  


