
1. Küsin 1851 aastal asutatud USA klaasitootjat, kes on  maailmas juhtival positsioonil 

nutiseadmete LED ja OLED ekraanide tootmises. Firma tuntuim brand on hetkel Gorilla Glass, mis 

hiilgab oma kriimustus ja põrutuskindluse osas. Ainuüksi 2014 aastal paigaldati Gorilla Glass enam 

kui  3 miljardile seadmele. Järgmisteks firma hittideks tõotavad aga kujuneda Lotus Glass ja Willow 

Glass, mille omadused kujundavad neist  erinevate tulevikutehnoloogiate olulise osa. Klaasitootja? 

 

 

 

2.Eesti Rahvusringhäälingu ringhäälinguorganisatsioon Eesti Raadio levitab viite raadioprogrammi. 

Need on Vikerraadio, Raadio 2, Klassikaraadio, Raadio 4 (venekeelne) ja .. .... 

Mis on viies programm? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Näete Emanuel Leutze tuntud maali „Washington Delaware t ületamas„(1851a.) Hoolimata 

paljudest ajaloolistest apsudest, mis maalil on, vastab siiski mõni detail ka ajaloolisele tõele. Kes on 

lippu hoidev leitnant?( lipp on muidugi vale) 

 

 

 

4. Küsitav Läti jõgi on süstaga sõidetav ainult suurvee ajal. Jõe langus on u. 74 m, kusjuures jõe 

pikkus on vaid 66km .Võiks öelda, et peaaegu iga kurvi taga ootab kärestik ja tihtipeale on kobraste 

elutöö käigus ka puid vette langenud. See jõgi on süstameeste „eksamijõgi”. Kanuu oma madala 

parda ja avatusega pole jõel just hea valik. Lõpu poole muutub jõgi aeglaseks ning suubub Koiva 

jõkke. Jõel esineb samasuguseid  liivakivipaljandeid nagu Salatsil. Kõrgeim neist on 20m Zvartes 

Rock  ja seal käivat Läti nõiad rahvapärimuse kohaselt öösiti tantsimas. Sõidetava osa pikkus on u 

15km. Enamasti Gauja rahvuspargis kulgev jõgi algab Vidzemes Kukala järvest. Jõgi? 

Jõega sama nime kannab antiikmütoloogias Latiinide kuninga Latinuse abikaasa, Lavinia ema ja 

Aenease ämm. 

 

 

 

 

http://et.wikipedia.org/wiki/Vikerraadio
http://et.wikipedia.org/wiki/Raadio_2
http://et.wikipedia.org/wiki/Klassikaraadio


5.Kuramaa püüdlused omada meretaguseid kolooniaid on laialt tuntud ja tülgastumiseni küsitud. 

Kuralastega u. samal ajal, 14 aastasel ajavahemikul 1651-1665 osales Kariibi mere saarte 

koloniseerimisel veel üks toonane „väikeriik”. Nad kuulutasid enda omaks lausa 4 Kariibide saart 

Saint Christopheri, Saint Martini, Saint Barthélemyi ja Saint Croixi. 1665 aastal leiti, et 

ülemereprojekt on siiski liiga kulukas ja müüdi kolooniad  Prantsuse Lääne- India kompaniile. 

Sellest huvitavast ajaloolisest seigast annab märku siiani säilinud sümbol St. Barthelemy vapil. 

Nimetage see „väikeriik”! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Millise  Prantsuse parfüümitootja 2011 aastal välja lastud ja 15 erinevast parfüümist 

koosnevat tootesarja “l’Art Du Parfum” , kaunistavad sellised José ja Juarez Machado 

loodud ilupildid? 
 

 

7.Fotol olev Eesti näitleja ja lavastaja tuli 1997 aastal BC Tallinna koosseisus Eesti 

meistriks korvpallis. Tema meeskonnakaaslasteks olid toona ka näiteks Margus 

Metstak ja Rauno Pehka. Praegu on ta tegev Von Krahli teatris näitleja ja 

lavastajana. 2003 pälvis Voldemar Panso nimeline preemia 
hooajal 2003–2004 valisid kriitikud ajakirja Teater.Muusika.Kino teatriankeedis  tema 

lavastuse “Tšapajev ja Pustota” hooaja parimaks . Kes? 

 

 

  8.Enne 2013 aastat võis see vaid 84 elanikuga Colorado väikelinn uhkustada vaid 

sellega, et nende linnavangla on tõenäoliselt USA väikseim. Aga kui Intel otsustas 

oma 4. põlvkonna Intel® Core™ protsessori  perekonna mikroarhitektuurile  just 

selle väikelinna järgi nime anda, siis sai linnake hoobilt maailmakuulsaks. 

Selle  mikroarhitektuuriga on tegemist siis, kui protsessorile on märgitud Core i3, 

i5 või i7, millele järgneb number "4"-ga algav kombinatsioon. Olulisteks 

omadusteks on parem jõudlus ja samaaegselt paranenud aku kestvus võrreldes 

eelmiste mikroarhitektuuridega. Linn? 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Kitts
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Martin
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Barthélemy
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Croix
http://en.wikipedia.org/wiki/Juarez_Machado
http://et.wikipedia.org/wiki/Protsessor
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikroarhitektuur&action=edit&redlink=1


9.Millist nime kannab kaubamärk, mille nime all müüb Venemaa muule maailmale oma 

naftat? Selle naftabrandi naol on tegemist seguga  peamiselt Handi-Mansi ringkonnast pumbatud 

nn „kergemast” naftast ja Baskortostanist ja Tatarstanist pumbatavast „raskemast” naftast. Näiteks 

Põhjamerest pumbatav nafta läheb müüki brändinimega Brent. Araabiamaade toodang suurelt jaolt 

nimede all Dubai ja Oman.  Nafta hind kujundataksegi koefitsiendiga, mille aluseks on 

läänepoolkeral USA naftabrand WTI(West Texas Intermediate) ja Idapoolkeral Brent.Nime välja 

mõtlemisel oleks mõistlik lähtuda geograafiast. 

 

 

10.Kuidas nimetatakse USAs teist aastat keskkoolis või kõrgkoolis haridust omandavat 

tudengit, kes on oma nn „rebaseaasta „ edukalt üle elanud? 

 

 

 

  

11.Selliseid raskeid, mõõgakätt 

kaitsva korvkäepidemega mõõku 

kasutasid peamiselt  

raskeratsaväelased  16. sajandist 

kuni Napoleoni sõdade lõpuni. 

Fotol on Veneetsia doodzi 

ihukaardiväelaste, kelleks 

tavaliselt olid Balkanilt pärit 

palgasõdurid, relv 17. sajandist. 

Mõõk saigi nime vana-itaalia 

keelsest sõnast, mis tähistas 

slaavlasi. Kuidas sellist mõõka nimetatakse? Et Teil oleks lihtsam 

näete ka üht sportlast, kes  kannab pea samasugust perekonnanime. 

 

 

 

 

 

 

12. Fotol on ühe riigi kuninganna( eluaastad 1843-1916).Sünninimega 

Pauline Elisabeth Ottilie Luise zu Wied . 16 aasta vanusena oli ta Inglise 

kuninganna Victoria  soosikuks miniakohale ja ta oleks võinud vabalt 

saada ka inglise kuningannaks kuid hilisemale kuningas  Edward VII le ta 

siiski mingil põhjusel ei meeldinud. Kuningannaks sai ta aga ikkagi. 

Enamiku oma ajast pühendas kuninganna Carmen Sylva pseudonüümi all 

kirjutades ning  ta saavutas kirjanikuna ka üleeuroopalise tunnustuse. Ta 

kirjutas põhimõtteliselt kõike, luuletusi, näidendeid , novelle, romaane, 

uurimusi, esseid.  Mitmed tema luuletused viisistas helilooja August 

Bungert. Ta kirjutas ka ise muusikat- nooruses oli tema muusikaõpetajaks 

Clara Schumann. Mis riigi kuninganna oli tuntud kui viljakas 

kirjanik? 

 

 

 

 

 

 



 

13. Kui Disney stuudiotes vändati 1992 aastal animafilmi 

„Aladdin” oli peategelane algul plaanitud olema u 13 aasta vanune 

ning välimuselt modelleeriti ta tollal ülipopulaarse Michael  J. 

Foxi sarnaseks. Võtete käigus aga muutus ka pisut peategelase 

kehastaja nö kontseptsioon ja otsustati, et Aladdin on hoopis 18 

aastane. Mehelikuma välimuse tarvis heideti senine Foxi meenutav 

Aladdin kõrvale ja võeti eeskujuks üks produktsiooni arvates 

mehisemate näojoontega näitleja. Kes? Küsitav tegi oma 

filmidebüüdi F. Zefirelli 1981 aasta romantilises draamas „Endless 

Love”, mille peaosades olid Brooke Shields ja Martin Hewitt 

 

 

14.See küsimus on kasutades Indrek Paavle definitsiooni „punase kaabaka „ 

küsimus. Fotol on saaremaalt pärit mees kelle lühikesse aga kirevasse elulukku 

mahuvad sõdimine I Maailmasõjas Riia rindel kuulipildurina. Saksa sõjavangi 

sattumine, Vabadussõjas Tartu 3. punasesse Kütipolku kuulumine ja Kodusõjas 

võitlemine Arhangelski all ja Krimmis. Mongoolia välislähetus ning Serpuhhovo 

Invaliidide maja juhatamine on samuti ta CVs kirjas. 1932 saadeti ta Eestisse 

põrandaalust kihutustööd tegema, kuid õepoeg, kelle korteris küsitav üritas 

lendlehti paljundada andis ta koheselt üles ja 1938 aastani istus ta Patareis. Hiljem 

saadeti välja NSVLi kusjuures NSVL keeldus ametlikult teda ja ta kaaslasi vastu 

võtmast ja mehed lükati lihtsalt Narva Jõesuu kandis kaluripaadiga merele. 1939 

kuni 1940 istus ta kinni juba NKVD vanglas ja 1940 aasta suvel lähetati mees 

tagasi Eestisse kus kinnitati Tallinna EKP linnakomitee sekretäriks. Sõja puhkedes 

määrati ta hävituspataljonide  operatiivgrupi staabi komissariks ning selles ametis 

ta Peningi lahingus ta oma otsa ka leidis. Ametliku versiooni kohaselt jäid nn 

„partisanipolgu” komandör ja komissar teadmata kadunuks.tegelikult aga olid omad nad kiirelt 

maha lasknud kui nende põgenemist segavad tegurid. Teadmata kadumine ei olnud segavaks 

asjaoluks kui 1968 aastal mehed Tallinna Metsakalmistule ümber maeti. Küsitava nime  kandsid 

praegune Loitsu tänav Tallinnas  ning Tallinna 2. Keskkooli (nüüdne Tallinna Reaalkool) 

pioneerimalev ja Aste 8-klassiline kool  ning Kaarma 8-kl kooli pioneerimalev. Kes? 

 

 

15.See tore öökull on osa, 1983 aastal Floridas Clearwateris, asutatud restoraniketi logost. 

Tänaseks opereerib restoranikett 44 USA osariigis ja veel 24 riigis, millistest meile lähimad on 

ilmselt Ungari ja Tsehhi.  Restoranide kõige isikupäraseim omadus on see, et teenindajateks on 

neis alati suurepärase välimusega ja suhteliselt paljastavalt rõivastatud naisterahvad. Mis kett? 

 

 

 

         16.Selle tunnustatud Eesti autoajakirjaniku 1979 aastal ilmunud „100 autot” oli tuhandete 

eesti poiste ja meeste lemmikraamat.  Möödunud aasta sügisel ilmus peale 35 aastast vaheaega 

samalt autorilt lõpuks ometi ka „100 autot vol 2”. Kes on see  Briti Autokirjameeste Seltsi 

(GMW) ja Rahvusvahelise Autoajakirjanike Liidu (IMPA) liige ning Washingtoni 

Autoajakirjanike Liidu (WAPA) auliige, kes väidetavalt ise autot ei juhi? 
 

 

http://et.wikipedia.org/wiki/Hävituspataljon
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Loitsu_tänav&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Tallinn


 

17.Fotol on vanim tänaseni säilinud Pariisi 
sild ( valmimisaasta 1609).Sild on 238 
meetrit pikk ja 20 meetrit lai.See ühendab 
Quai de Louvre'it ja Quai de la Mégisserie'd 
Seine'i paremal kaldal Quai de Conti  ja 
Quai des Grands Augustins'iga jõe vasakul 
kaldal - Umbes keskpaigas ületab sild Île de 
la Cite  läänenurga. Mis sild? 
 
 
 
 

 

 

18.Küsin Eesti väikeõlletootja Alo Õlu uue musta IPA õlle nimetust.Õlut turustatakse  väikeses 
lihtsas  0,33 l pudelis , alc ~6 %vol. Valmistamisel on kasutatud - Maltoosi (tšehhi tume + sõmeru), 
humalaid (Herkules, Walmea, Nugget) Õlle kahe sõrme paksune tumedapoolne kreemikas vaht on 
väga püsiv. Õlle värvus - tuhmilt punakas tumepruun. Aroom on mõrkjashapukas, meenutades 
kuivatatud õunu ja pohli. Esmamekk on keskmise kehaga ja mõrkjasmagus. Keskmaitses lisandub 
jõuline hapukasmõru röstmekk, meenutades üle grilli lastud antonovka-viilakaid ja pisut kõrbema 
läinud leivakoorikut. Lõppmekk keerab mõrudusele kolm tiiru juurde, puurides end väikeste 
hammastega su keelde nagu kuri peni postiljoni sääremarja. Järelmaitse taandub hetkeks, et uue 
hooga rünnata, vaikselt, ilma urisemata, kuid karmil ja otsustavalt. See on kibekasmõru, kergelt 
suitsune ja tubakane .. Õllele nime pandes on mõeldud 2014 aasta olulistele poliitilistele 
sündmustele ja sellele, et see õlu sobituks suurepäraselt ühe karske mehena tuntud eksministri 
lauale. Mis õlu? 
 
19. Kuidas nimetatakse atmosfääris nähtavat optilist nähtust, mis kujutab endast  värvilist 
oreooli – mõne (1–5) kraadi laiusega värvilised rõngaid kuu- või päikeseketta umber? Lähima 
rõnga värvus on valkjas, valge või nõrgalt rohekas, kollakas või sinakas, millele järgnevad 
eredamavärvilised rõngad (helesinised, oranžid, punakad ja lillakaspunased). Eriti hästi on nähtus 
nähtav Kuu umber talveöödel, kui kõrgrünkpilved on kõrgel ja õhukesed. Päikese ere valgus segab 
nende jälgimist, selle tõttu saab seda näha tolmurikkas atmosfääris.Nähtuse tekkimise põhjuseks 
on difraktsioon ehk lainete kõrvalekaldumine sirgjoonelisest teest ja paindumine tõkete taha, 
sellepärast tekib küsitav, kui kuu või päikese ees on läbipaistvad pilved või udu. Aktsepteerin nii 
eestikeelset (mis on üsna naljakas kuid samas ka loogiline) vastust kui ka ingliskeelset. 
 

 

20. Kuulete nüüd laulmas naist, kelle kohta Orson Welles on öelnud - „Most exciting 
woman in the world". Kes on see laulja , näitleja, Stand-Up komödiant ja 
kabareestaar, kelle üht tuntuimat laulu kuulete? Ingliskeelne Wikipedia loetleb 
enam kui 40 artisti, kes on kuuldavat pala kaverdanud. Mina tahan vastuseks 1953 
aastast pärit laulu originaalesitajat. 
 
 
 
 
 
 

http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Quai_de_Louvre&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Quai_de_la_Mégisserie&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Seine
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Quai_de_Conti&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Quai_des_Grands_Augustins&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Île_de_la_Cité
http://et.wikipedia.org/wiki/Île_de_la_Cité
http://et.wikipedia.org/wiki/Difraktsioon
http://et.wikipedia.org/wiki/Udu


21.1994 aastal jäi turismireisil New Orleansi kadunuks Ylenia Maria Sole Carrisi. 24 aastane noor 
näitleja ja kirjanik oli just tegemas oma suurt läbimurret ja teda ootas paljulubav tulevik. 
Tõenäoliselt poleks tema kadumine ületanud rahvusvahelist uudiskünnist, kui mitte tema 
vanavanemad ja vanemad poleks olnud tuntud staarid. Küsitava emapoolne vanaisa oli tuntud 
Hollywoodi mõõga- ja mantlifilmide staar, kelle üheks tuntuimaks rolliks oli Zorro, keda ta kehastas 
1940 aasta filmis „The Mark of Zorro”. Kahjuks suri vanaisa 44 aastaselt ootamatu südamerikke 
tagajärjel juba ammu enne lapselapse sündi. Vanaemaks oli tuntud Mehhiko näitlejanna Linda 
Christian, keda paljud loevad kõigi aegade esimeseks Bondi tüdrukuks, kuna ta osales 1954 aasta 
telefilmis „Casino Royale”, samuti tegi ta kaasa viimases Johnny Weissmülleri Tarzanifilmis. 
Kaduma läinud tütarlapse ema ja isa tegid aga pikaaegselt edukat muusikalist koostööd, millest 
vähemalt üht 1982 aasta hitti suudab igaüks teist kaasa ümiseda. Mis on ema ja vanaisa ühine 
perekonnanimi? 
 
22.USA kõrgeimat sõjalist autasu „Medal of Honor” on saanud vaid kaks paari isasid ja poegasid. 
Esimesena jõudsid selle ajaloolise tähiseni Arthur MacArthur jr ja Douglas MacArthur. Teine paar 
tekitati selles mõttes kunstlikult, et ühele USA presidendile omistati kõrge autasu 1981 aastal 
postuumselt, tema poeg oli oma aumedali aga välja teeninud Normandia dessandi ajal, kus tema 
juhitav väeosa oli üks esimestest, kes Utah beachile jala maha sai. Kahjuks suri ta kuu aega hiljem 
südameinfarkti tagajärjel. Kes on need seenior ja juunior, kes moodustavad teise paari? 

 

 

23. Näete ühe tuntud Poola batalisti maali 
„Poola husaar”aastast 1890. Kunstniku 
erihuviks olid 17. sajandi kasakasõjad. 
Enamuse oma loomekarjäärist veetis küsitav 
Saksamaal Münchenis, kus teda loetakse 
Müncheni koolkonna esipintsliks. Ta on 
kuulus anatoomiliselt täpse sõjaratsude ja 
ratsanike kujutamise poolest. Kunstnik? 
Kuna Poola kunst pole tõenäoliselt Teie 
tugevaim külg, siis on abiks Saksa 
shokolaadibrändide ja Prantsusmaa 
kodumasinate hea tundmine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.Fotol on suuremat sorti Lõuna Ameerika 
pampaelanikest närilised. Kes? 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_MacArthur,_Jr.
http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_MacArthur


 
25.Nimetage Prantsusmaa sadamalinn( u 70 000 elanikku), kus  ehitati ja ootavad oma saatust 
kurikuulsad Mistral tüüpi helikopterikandjad Vladivostok ja Sevastoopol! Linn asub Loire jõe 
suudmealal ja lina lähistele jääb üks Prantsusmaa suurimaid soid- „la Briere”. Ajaloohuvilistele 
meenub kindlasti ka II maailmasõja ajal Brittide poolt sooritatud edukas reid, sadamas asunud 
suurima Saksa allveelaevade  baasi ja kuivdoki vastu 1942 aasta märtsis. 
 
 
26. NY juudinoorukid Cohen ja Greenfield pidasid 
1978 aaastal plaani, igati kosseri, bageli kohviku 
avamiseks. Aga kuna selle sisseseade oli nende jaoks 
liiga kallis, avasid nad peale 5 dollariliste 
kaugõppekursuste läbimist hoopis oma 
jäätisekohviku. Tänaseks on nende jäätisebränd 
tuntud juba vähemalt 27 maailma riigis. Eestis 
alustas selle müüki esimesena Solarise keskuse 
toidupood. Hiljem võttis selle oma valikusse ka 
Konsum, kelle kauplustest Pärnuski seda jäätist osta 
saab. Paar tavalisest odavamat sorti küsitavat jäätist 
on müügil ka Rimis. Mis jäätis? 
 
 
 27.Fotol olev lind on kõigist Eesti kurvitsalistest  kõige 
silmatorkavam ja kontrastsem. Lindu võib kohata üksnes 
mererannikul ja selle lähedal. Linnud saabuvad Eestisse 
märtsi aprilli vahetusel ja lahkuvad juba augusti algul. Kui 
kohtate neid veel septembris siis on tegu kaugemalt põhja 
poolt saabunud külalistega , kes on samuti teel lõunasse. 
Lind toitub selgrootutest loomadest, keda ta rannalt või 
madalast veest oma pika nokaga korjab. Inimese suhtes on 
ta väga ettevaatlik, teda lähedalt vaadelda on küllaltki raske. 
Ei kuulu looduskaitse alla. Mis lind? 

 

28.Millist ühist perekonnanime jagavad „Jää ja Tule laulu” Öise vahtkonna ülempealik/Ned 
Starki sohipoeg, USA teenekas pornonäitleja ja produtsent, eesnimega Aurora ning teenekas 
NHLi eksväravavaht praegune NY Islandersi peamanager ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29. Harry Männil polnud ainus Eesti „natsikurjategija” keda Efraim Zuroff üritas õigusemõistmise 
kätte tirida.  Tema sihtmärkide nimekrijas oli kõrgel kohal ka 1923 aasal Eestis sündinud venelane, 
keda Zuroff süüdistas vähemalt 3000 juudi tapmises 1942-43 Valgevenes Slutskis.Küsitav 
tõepoolest sel ajal väidetavalt  tõlgina sealkandis ka viibis. Igatahes võeti küsitavalt 2002 aastal USA 
kodakondsus ja ta kolis tagasi sünnimaale. Siin alustas KAPO ka uurimist, kuid tõendite puudumise 
tõttu see 2011 aastal lõpetati ja 2013 aastal suri küsitav kahtlusalune loomulikku surma, ilma et 
oleks pidanud kohtutsirkust läbima. Kes? 

 

 

 

30. Kuidas nimetatakse pungi, hardcore pungi, hard rocki ja vähemal määral ka metali austajate 
seas levinud tantsustiili, mida võib kirjeldada kui agressiivselt üksteisega tõuklemist ning 
energilist ja kohati kaootilist liikumist?Hoolimata näivast vägivaldsuset on tantsul siiski kujunenud 
välja teatav etikett, mida üldiselt järgitakse. Näiteks kaotatud esemed korjatakse üles ja tõstetakse 
kõrgele pea kohale, et omanik neid märkaks, ja kukkunud tantsija aidatakse kohe püsti tagasi. 
Paralleelnimetusena on sellele tantsustiilile kasutatud ka väljendit slam-dancing. Tantsu pea 
kohustuslikud elemendid on „head banging”, „pogo”, „body slam”, „stage diving” ja „crowd 
surfing”.Rahvamassi sees sellega tegelemine võib kiiresti väga laiale alale levida ning väljuda 
kontrolli alt. Siiski tuleb tõsisemaid õnnetusjuhtumeid ette tavaliselt vaid siis, kui bänd ise rahvast 
agresiivsusele õhutab.Smashing Pumpkinsi 1996. aastal Dublinis toimunud kontserdi ajal sai  
surma 17-aastane Bernadette O'Brien.Üheksa inimest surid aastal 2000 Roskilde festivalil Pearl 

Jami konserdi ajal. 2001. aastal sai Limp Bizkiti kontserdi ajal Austraalias  surma Jessica Michalik, 
kui oli rahvamassi poolt lömastatud. 
 

 

 

31. Fotol on Eesti koduaedade tüüpiline tigu. Teo koda on 5½ 
keermega. Koda on 12–22 mm, enamasti 14–18 mm lai ja 10–25 mm, 
enamasti 18–22 mm kõrge. Koda on tumepruun, kaetud heledate 
kollakate tähnidega ja keerme keskel on tume vööt. Koja suue on 
ümar, suudme serv on tagasi keerdunud, huul on valge, naba on 
suletud. Tigu ise on  värvuselt pruun kuni mustjashall. Tigu saab 
täiskasvanuks 3 aasta vanuselt ja nende eluiga võib ulatuda 10 
aastani.Tigu võib levida inimeste abil koos mulla ja taimedega. Uue 
elupaigaga kohaneb ta tavaliselt kiiresti ja edukalt. Viimastel 
aastakümetel on tema levila Eestis märgatavalt laienenud, sest 20. saj esimesel poolel ainult saartel 
ja Põhja-Eestis. Tigu on muutunud levinud aiakahjuriks. Elu jooksul ei liigu tigu üle 25 meetri.  
Nimetage see sinivereline hermafrodiit! 
 

 32.Kes on see tütarlaps 

1935 aastal välja lastud 

rahatähel? 
 

 

 

 

 

 

 

http://et.wikipedia.org/wiki/Punk
http://et.wikipedia.org/wiki/Hardcore_punk
http://et.wikipedia.org/wiki/Tants
http://et.wikipedia.org/wiki/Etikett_(käitumine)
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Smashing_Pumpkins&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/2001
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Jessica_Michalik&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Keere
http://et.wikipedia.org/wiki/Pruun
http://et.wikipedia.org/wiki/Valge
http://et.wikipedia.org/wiki/Põhja-Eesti


 

33.Kui koostatakse erinevaid nimekirju parimatest kirjanikest, kes iial ei 
saanud Nobeli preemiat , siis tavaliselt paigutatakse sellesse nimekirja 
ka pildil olev Ameerika talumees, keda loetakse üheks parimaks 20. 
sajandi pastoraalide autoriks. Suurt Nobeli potentsiaali näitab ka see, et 
mehele omistati tervelt neljal korral Pulitzeri luulepreemia.1912 -1915 
aastani elas ta Inglismaal, kus tema luule sai tuntuks enne kui 
kodumaal. Luulekogusid „New Hampshire”, „A Witness tree”, „In the 
Clearing”. Eesti keeles on temalt ilmunud 1965 aastal Minni Nurme 
tõlkes kogu „Lehtedel sammuja”. Nimetage see poeet (1874-1963)! 
 

 

 

 

34.Fotol olev Postimehe spordiajakirjanik on üks vähestest 
omasooiharatest , kes suure seadusetralli ajal avalikult kapist välja tuli. 
Mis on selle ajakirjaniku nimi? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
35.Küsin 1980 aastal sündinud Soome kingadisainerit, kelle käsitööna 
Hispaanias valmistatavad jalanõud on jõudnud selliste megastaaride  
nagu Lady GaGa, Fergie ja Beth Ditto jalga. Neid on olnud näha nii Vogue, elle ja Glamouri 
esikaanel. Kahjuks puuduvad mul andmed selle kohta, kas neid kannab ka disaineri ja 
kaubamärgiga praktiliselt sama nime kandev Eesti estraaditäht, keda näosaateski parodeeritud. 
Disainer/bränd? 

 
 
36. Rio OM üks maskottidest sai endale nime 
kõrvalpildil olevalt tuntud muusikult ja 
heliloojalt, keda kuulete ka esinemas. Mis on 
maskoti nimi? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
37. Selle tuntud kirjandustegelase esmakehastaja kinolinal ei olnud 1900 aastal 
keegi muu kui legendaarne Sarah Bernhardt(fotol). Hiljem on küsitavat filmides 
mänginud ka näiteks Richard Burton, Maximilian Schell, Christopher Plummer, 
Ethan Hawke jpt. Esimene eestlane, kes teadaolevalt küsitavat kehastas oli 
Theodor Altermann. Kes on see tegelane? 

 

 

 

 

38.Autorihüvitusfondi laenutushüvitise edetabeli eesotsas püsib visalt Erik 
Tohvri. Kes on aga selle nimekirja põhjal Eesti edukaim tõlkija, saades enim 
laenutushüvitist? Kuna küsitav on tõlkinud põhiliselt ajaviitekirjandust (Sandra Brown, Nora 
Roberts jt), siis ei ole selles midagi üllatavat. Samuti on tõlkinud ka filmi- ja muusikamaailma 
suurkujude elulooraamatuid nagu 
Robert de Niro  ja John Lennoni(„Avameelselt Lennonist” Larry Kane) ja „Paul McCartney lugu”. 
Eesti Rahvusbibliograafia andmebaasis on lausa 164 tema tõlgitud teost. 
 

 
 
39. Fotol on viimasel ajal Eesti pokkeriturniiridel  sageli 
auhinnalisi kohti saav  Tartu pokkerimängija. Kes? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Fotol on Eesti tuntuim küsitava 
muusikainstrumendi spetsialist Kristo Käo. 
Mis pillil ta musitseerib?Pill on Itaalia päritolu ja 
seal nimetatakse seda ka chitarrone’ks. Esimest 
korda mainitakse kirjanduses chitarrone’t aastal 
1589, mil seda mängiti Firenze Camerata 
koosseisus Medicite pulmas.  Tänapäeva 
barokkansamblt on ilma selle pillita võimatu ette 
kujutada. Seda pilli valdavate muusikute seas on 
käibel ütlus, et seda pilli saab mängida ainult 
poole oma elust kuna teine pool elu tuleb pilli 
häälestada.. 
 
 
 



 
41.Fotol on esiplaanil Hongkongis asunud ja 1994 
aastal lõplikult lammutatud hoonestu, mida loeti 
pikka aega maailma kõige tihedamalt asustatud 
piirkonnaks, nimelt elas seal 1 inimene iga 
hoonestu ruutmeetri kohta.2,6 ha pindalaga alal 
elas 1987 aastal väidetavalt 33000 inimest kuid 
arvatakse et tegelik arv võis küünida ka 50 000ni. 
Ala kontrollisid pikka aega triaadid ja Hong Kongi 
võimudel polnud praktiliselt selle üle mingit 
kontrolli. Praegu asub samas kohas park. Selle 
hoonestu ametlik nimi olli „..........Walled City” 
Paigutage lünka sobilik kohanimi, mis on identne 
Hongkongi ühe poolsaare ja linnaosa nimega. 
 
 
42.Saalihoki maailmameistrivõistlusi on nende algusest peale valitsenud saalihoki suur nelik. 
Rootsi, Soome, Shveits ja Tsehhi. Lisaks neile riikidele on ainsana ühe MM medali võitnud Norra, 
kes sai pronksi kõige esimestel maailmameistrivõistlustel. Kahel riigil on siiski veel õnnestunud 
jõuda esinelikusse ning saada neljas koht. Mis riikidel? 
 
 
 
43.Kõige paremini tuntud vahuvein on kahtlemata Champagne. Seda toodetakse ainult Champagne  

piirkonnas Prantsusmaal.  Kuidas nimetatakse teisi traditsioonilisel  Champagne meetodil 
valmistatud Prantsusmaa vahuveine? Veini teine kääritus toimub pudelis, mille kaudu tekivad 
veini sisse need imelised mullid ja mille kaudu vein omandab erilise iseloomu. Sõna .............. 
pudelisildil võib kasutada ainult šampanjameetodil ja ainult Prantsusmaal ning ainsa erandina ka 
Luxemburgis rangete apellatsioonireeglite järgi lubatud piirkonnas kasvatatud ja korjatud 
viinamarjadest. Vastavalt Prantsuse kvaliteedisüsteemile on ühtekokku 7 erinevat liiki küsitavaid 
vahuveine.  Neid vahuveine, mis ei ole valmistatud traditsioonilisel Champagne'i meetodil 
nimetatakse Mousseux ks. 
 

 

44. Küsin enam kui 700 aasta vanuse asustusega küla, mis  asub Kose vallas Tallinna piirist Tartu 
poole sõites 25 minutise autosõidu kaugusel. Külas tegutseb neli aiandustalu. Igal talul on oma 
puukool, mis üksteist täiendades annavad külastajale võimaluse tutvuda ja osta väga erinevaid 
istikuid. Kõik pakutavad taimed on külmakindlad ja sobivad kõikjal Eestis istutamiseks.  
Samuti saab tutvuda puukoolide juures olevate kollektsioonaedadega ning küsida aiandusalast 
konsultatsiooni. 
Külas asuvad Perekond Kivistikkude Roogoja aiandustalu, mis on  rahvusvaheliselt tuntud oma 
elulõngade poolest. Christi Unti veetav Roosoja aiandustalu on keskendunud roosikasvatusele. 
Sadevälja aiandustalu pakub lehtpõõsaid, okaspuid ja püsililli ning 300-aastase ajalooga 
Pearnahansu talus asuv Tõnise puukool keskendub peamiselt kodumaistele dekoratiivpõõsastele.  
Eestis ainulaadselt, on samas külas sama äri ajavad omakandiinimesed koondunud ühe mütsi alla 
ning korraldavad ühiselt igal aastal ühisüritust Lilleralli. Mis küla? 
 

http://et.wikipedia.org/wiki/Šampanja
http://et.wikipedia.org/wiki/Champagne-Ardenne
http://et.wikipedia.org/wiki/Prantsusmaa


45.Fotol on tuhandete(täpne arv selgub peale märtsivalimisi) 
Eesti naiste lemmik, ärimees ja amatöörnäitleja. Endine 
tippujuja, kelle lemmikdistantsiks oli 50m rinnuli mitmekordne 
Eesti meistrivõistluste medalist(kuld on puudu). Kes? 
 
 
 
 

 
46.Fotol on Othello kindlus või ka torn. See 14. sajandil 
ehitatud kindlus, oli aastaid peamiseks sissekäiguks 
sadamalinna, kus ta asub. Othello torniks kutsutakse seda 
seetõttu , et just küsitavas linnas toimub Shakespeare 
tragöödia „Othello” tegevus. Mis linn? 
 
 
 
 
47. Näete Pompeo Girolamo Batoni maali aastast 1746 „....................kuningas Lykomedese 
õukonnas”. Kes on see  maalil kujutatud noor noor daam, kes tähelepanelikult mõõka uurib? 
 
 

 

 48.XX sajandi algupoolel tegutsesid Ameerikas 
legendaarsed  vennad, kelle teatrid olid tuntud kui 
täiskasvanute meelelahtusmaailma tõelised 
kompvekid, laval toimus võrgutav show ja rahva 
sees liikusid eriskummalised karakterid, kellega 
koos publikul oli võimalus aega veeta. Nelja venna 
loodud kuulus Burleskiteater tegutses 1912 kuni 
1937 aastani New Yorgis. Nende tegevust püüti 
võimude poolt korduval ära keelata kui 
amoraalset ja pahelist kuid vennakesi saatis suur 
edu. Mis on juudisoost vendade Abrahami, 
Michaeli, Herberti ja Mortoni ühine 
perekonnanimi, mille all need 
meelelahutusasutused kuulsaks said? 
Tänapäeval võiks asutuse nime kuuldes  mõelda, 
et seal esinevad ühest Euroopa pealinnast pärit 
artistid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49.”Lamoot’i (nii on puuvilja taikeelne nimi) pole eriti tihti 
näha isegi Bangkoki turgudel. Võib-olla on põhjus esteetikas, 
sest kuigi nahkjas koor varjab viljaliha, mis meeldivalt 
mahlane, ei pruugi kõiki isutada küpse frukti tumepruun värv 
või asjaolu, et  vilja suured ja libedad (väidetavalt niihästi 
neerukive väljutavad kui ka koolerabaktereid tõrjuvad) 
seemned meenutavad mõneti prussakaid. Ka ülimalt mesise 
mekiga viljaliha maitses on dekadentlik noot, justkui oleks 
loodus otsustanud pakkida lamoot’i kõik oma 
fruktoosiülejäägid ning viimistlenud tulemust siis veel paari 
siirupise lõhnaõlitilgaga. Kuid neile, kellele meeldivad hurmaad, peaks küsitav puuvili olema 
meelepärane, ehk koguni ületaks ootusi. Ning hinnaga 40 bahti (0.97 euri) kilost on ta ka üks 
odavamaid frukte, millega end Tais rõõmustada saab. „  Mis puuvili? 

 

 

50. Jalgpallistatistikas oli möödunudsuvisel MMil olulisel kohal nn Castrol index 
ranking. Tänapäevase tipptehnoloogia võimalusi ära kasutades mõõdetakse iga 
mängija praktiliselt  iga liigutust väljakul ja selgitatakse nii välja mängija 
efektiivsus. Rankingu kõige esimene mees peaks seega olema MMi kõige 
kasulikum mängija. 2010 aasta MMil oli selleks Sergio Ramos. Kes pani MMi 
kinni selles arvestuses 2014 aastal? Tema koefitsient oli 9.79(max 10.00) 
 

 

 

 

 

 

51.Fotol on üliharuldane  lennuvõimetu Uus-
Meremaa lind, mitu korda arvati, et lind on juba 
välja surnud.1898 aastal kanti lind väljasurnud 
loomade nimekirja kuid 1948 avastati uuesti. 
Praegu on tema asurkond peamiselt Lõunasaare 
edelaranniku metsades Fiordlandi 
rahvuspargis.2013 aastal loetleti 263 lindu. Varem 
elas lind ka Põhjasaarel, kus pärismaalased 
nimetasid teda Mogo. Maoorid pidasid neile jahti 
peamiselt nende värvikireva sulestiku tõttu. 
Loomulikult ei maitse halvasti ka u hanesuuruse 
linnu liha.Linnu kujutis on ka Uus Meremaa 1 
dollarilisel 1982 aasta mündil. Mis lind? 

 

 

 

 

52. Kuulete  ETVs toodetud võrokeelse draamasarja tunnusmuusikat. Sarja režissöör on Gerda 
Kordemets, stsenaariumi kirjutas Jan Rahman ja muusika lõi Aapo Ilves. Külalisesinejatena astuvad 
sarjas üles näiteks Vahur Kersna, Alar Sikk ja Navitrolla.  Postiljoni rollis ei ole keegi muu kui Contra 
ise.  Mis seriaal? 
 
 



 
 
53. Mis nime kannab Euroopa suurim soolajärv, mis asub Venemaal Volgogradi oblastis 
Kasashtani piiri lähedal? Järve pindala on 150 kuni 182 km² ja sügavus 0,3 kuni 0,6 m, kevadel kuni 
1,5 m. Järve nimi tuleb arvatavasti mongoli keelest, kus see võiks tähendada „Kuldne põhi”. 
Arvestades Venemaa praegust ametlikku seisukohta teatud küsimustes, on suhteliselt kummaline, 
et järve veel ümber pole nimetatud. 
 
 
54.Fotol oleva filmilavastaja, produtsendi, näitleja ja helilooja tuntuim roll 
Eesti televaatajale on kindlasti Dr Billy Cronk haiglaseriaalist „Chicago Hope” 
tema lavastajakäe all on valminud sellised filmid nagu Very Bad Things(1998), 
The Rundown(2003), Friday Night Lights(2004), The Kingdom(2007), 
Hancock(2008), Battleship(2012) ja Lone Survivor(2013). Nimetage see 

tuttavalt põhjamaise kõlaga nimega filmimees! 
 

 

 

 

 

  55.Küsin vabakutselist Eesti aja ja muidu kirjanikku, kelle sulest on ilmunud sellised teosed – 
Noortejutustus „Sigalahe suvi” on kjirjutatud kahasse Karl Martin Sinijärvega .  Tegu on Keskealiste 
ülekaaluliste meeste kirjutatud keskealistele ülekaalulistele meestele mõeldud unistuslik lugu 
sellest, kuidas võiks ja peaks elama.  „Kohatäide”- see raamatu jutustab juhuslikult Tallinna 

Linnavolikokku valituks osutunud autori isiklikest tähelepanekutest ja kogemustest. „Sakuska, Võta 
peale!” on aga raamat sellest kuidas väärikalt viina võtta ja mida sellele peale haugata. Kes on see 
linnukasvatajast kirjamees, kelle retsepte võib muu hulgas regulaarselt leida ajakirjast „Oma 
maitse”? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56.Kes on selle 1883 aastal valminud maali pealkirjaga „Tundmatu”, autor? 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Very_Bad_Things
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Rundown
http://en.wikipedia.org/wiki/Friday_Night_Lights_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Kingdom_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Hancock_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Battleship_(film)
http://en.wikipedia.org/wiki/Lone_Survivor_(film)


 

57.Küsin Venemaa ekspoliitikut ja ärimeest, kes on loomulikult ühtlasi 

ka tuntud kurjategija. Selle Leningradis mööblipoes töötanud mehe 

karjäär sai hoo sisse 2000 aastal kui Putin sai Venemaa 

presidendiks.Alates 2000 töötas ta Maksuametis, esialgu Venemaa 

maksuameti rajoonidevahelise inspektsiooni juhataja asetäitjana. Mais 

2001 määrati ta VF maksuameti Peterburi valitsuse juhataja asetäitjaks, 

sama aasta novembris juba juhatajaks. Alates  2004 aasta veebruarist oli 

ta maksuameti Moskva osakonna juhataja, sama aastal määrati ta 

Venemaa maksude ja lõivude ministri asetäitjaks ning  ministri 

kohusetäitjaks. 2004 määrati ta Venemaa Maksuameti juhiks ja töötas 

sellel kohal 2007. aastani. Siis  määrati  küsitav kaitseministriks. 2012 aastal oli Putin sunnitud oma 

kauaaegse sõbra sellelt ametikohalt kõrvaldama, kuna selgusid arvukad riigvara riisumised ja 

ametipositsiooni kuritarvitamised, küsitava poolt juhitud sõjaväereformide käigus.Mees anti moe pärast 

ka kohtu alla, tunnistati süüdi olevaks ja leiti ka kohe, et tema karistus kuulub seoses Vene föderatsiooni 

Konstitustsiooni 20. aastapäevaga väljakuulutatud amnestiaga, kustutamisele.mehele võimaldati pehme 

maandumine konsultandina ühes sõjatööstuskompleksis.  Ta on abielus Viktor Zubkovi tütrega.Kes? 

 

58.Selle lehekülje kujundamisel on kasutatud kirjafonti, mis aitaks USA valistusel kokku hoida ainuüksi 

printeritindi pealt 400 miljonit dollarit aastas.Idee on pärit ühe 14 aastase koolipoisi uurimustööst. 

Paraku tundub ameeriklastel raha olevat liiga palju ja ametliku fondina eelistatakse endiselt Times New 

Roman fonti. Kirjatüüp on saanud nime 16. sajandi Prantsuse tüpograafi järgi, kes kuningas Francoise I 

korraldusel selle välja töötas. Mis font? 

 

59.Kui jätta kõrvale ebamäärase riikliku staatusega Kosovo ja Shveits, kus on korraga ametisolevaid 

presidente rohkem kui üks ja neist on vähemalt kolm naised. Siis küsiks kaht Euroopa riiki, mille 

presidendiks on praegu naine? 

 

60.Suvorovi orden asutati NSVLis 1942 aastal ja oli ette nähtud kõrgemate sõjaväelaste autasustamiseks 

sõja ajal. Kes on fotol olev seni viimane aastal 1959 Suvorovi ordeniga autasustatu? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Kes on piltidel? Eesti seltskonnaajakirjandus on kirjutanud ka sellest, kuidas küsitav sattus ahvi 

rünnaku ohvriks. 

 

62. Küsin Osmanite impeeriumi kaitseministrit, kes viis riigi Esimesse 

maailmasõtta? Niipea kui sõjategevus viltu kiskus, hakkas küüditama ja 

mõrvama "sisevaenlasi": 1,2 kuni 1,5 miljonit armeenlast, ligi miljon kreeklast ja 

pool miljonit assüürlast hukkus.Nende tegude eest mõisteti noortürklaste üks 

juhtidest küll 1919 kodumaal surma, kuid Berliinis emigratsioonis elanud mees 

kohtus seal Karl Radekiga, kes kutsus mehe Moskvasse. Moskvas suutis küsitav 

veenda bolshevike juhtkonda oma kasulikkuses ning veenis neid end lubama 

Turkestani, et maha suruda sealseid nõukogudevastaseid meeleolusid. 1921 aastal 

sinna saabudes asus ta aga korraldama enamlastevastast ülestõusu, et luua Suur-

Türgi riiki. Kuid tema plaanid kukkusid läbi ning ta hukkus 1922. aastal. 1996 

aastal maeti tema säilmed ümber Istanbuli. 

 

63. Näete Miassi jõe ääres asuva 1,13 miljonilise elanikkonnaga 

linna vappi.II maailmasõja ajal pälvis linn hüüdnime Tankograd 



ja oli tõsine arutelu teemal kas linna mitte selle nimega ümber nimetada.Linnas valmis sõja jooksul 

enam kui 18 000 tanki ja palju muudki sõjatehnikat. Tänapäeval on linna kohta liikvel palju 

internetinalju , mis räägivad selle linna karmidest elanikest, kes ajavad habet mootorsaega jne. Mis 

linn? 

 

64.Soomlased väidavad, et nende korraldatav Tangomarkkinat on maailma vanim 

tangofestival.Esimene tangopidu korraldati 1985 aastal ja seal oli 18 000 osalist. Nimetage Lõuna-

Pohjanmaa maakonna keskus, u 60 000 elanikuga linn, kus tangopidusid peetakse! Samas linnas 

toimuvad ka igasuvised Provinssirocki-d. Eesti sportlastest on linnaga seotud Mihkel 

Aksalu. 

 

65.Maalil on kujutatud 1825 aastal Peterburi senativäljakul toimunud  dekabristide 

mässukatse üks juhtidest - Kui täpne olla siis pidi just tema Senativäljakule 

kogunenud 3000 mässukatses osalejat juhtima. Kuid millegipärast lõi küsitav 

vürst(1790-1860) viimasel hetkel kõhklema ja ei ilmunud üldse kohale. Tõenäoliselt 

päästis see talle ka tema elu. Kuid kolmkümmend aastat oma elust pidi ta siiski 

Siberis veetma. Kes on see Napoleoni sõdades end igati vapra mehena näidanud 

sõjakangelane, kes otsustaval hetkel araks lõi? 

 

 

66.Unustage C(K)armenid ja Tiiud - Eesti uus kuum maailmalavasid 

vallutav modell on pildil olev 18aastane nääpsuke Mulgi neiu, kelle 

lumivalge nahk ja tedretähed on teinud tast eduka tippmodelli. 

Pildistamised erinevate riikide Vogue'idele koos maailmakuulsate 

fotograafidega (Craig McDean, Josh Olins) ja kampaaniad Coachile 

(Steven Meisel) ja Valentinole  David Bailey ga on igatahes väga kõva 

sõna. Nimetage see praegu peamiselt NY resideeruv tulevikutäht! 

 

67.Millise Eestis ilmuva ajakirja  viimaste numbrite esikaasi näete? 

http://et.wikipedia.org/wiki/Lõuna-Pohjanmaa
http://et.wikipedia.org/wiki/Lõuna-Pohjanmaa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Nüüd laulab Teile Anna Vladimirovna Surochkina. Venemaa hetke üks 

kuumimaid tähti. Tema isa on ansamblist Laskovõi Mai tuntud Vladimir 

Shurochkin. 2010 aastast kuni tänaseni on tütarlapse nimel 7 Venemaa 

edetabelite esikohalugu ja tüdruk on nii kuum”, et isegi Grete Klein on teda 

kaverdanud. Nimelt on Kleini tuntuim „Hitt” „Vari” kaver küsitava laulja loost 

„Выбирать чудо „ Mis on selle tüdruku esinejanimi? 

 

 

69.Fotol on  korduvalt maailma 50 kõige ilusama naisnäitleja hulka 

arvatud naine, keda teatakse ehk eelkõige kunagise menuki „Love 

Story” peaosalise Jenniferina. Tema tuntuimad filmid on kindlasti ka 

„Runaway”, mille võtetel ta kohtus oma kolmanda abikaasa Steve 

McQueeniga ja üks nõukogude Eesti kinodeski näidatud ja 

ülipopulaarne olnud põnevik „Convoy”, kus ta säras Kris 

Kristoffersoni kõrval.1990 dail tema filmikarjäär  kuid uuel sajandil 

astus ta edukalt broadway teatrilavadele. Kes on see Oscari nominent 

ja kuldgloobuse võitja? 



 

70.Fotol on Montoni peadisainer ja 

brändi Uschanka looja, kes arvab, et 

Eesti naised võiks rohkem läkiläkisid 

kanda. Kes? 

 

 

 

 

 

 

71.Kui Roy Jordan, Sid Bass, and Jimmy Brewster kirjutasid 1953 aastal slaagri "Pine Tree, Pine over 

Me" ei kujutanud nad tõenäoliselt ette et USAs ja UK s keskmist edu saavutanud lugu muutub 

populaarseks Eesti NSVs ja pea pool sajandit hiljem ka iseseisvas Eestis.. Eestikeelse variandi sõnad 

kirjutas loomulikult Heldur Karmo ja tuntuks laulis selle Eesti raadio naistrio. Tõenäoliselt on tegu 

kõige suuremale häältesaagile kaasa aidanud „poliitlauluga” Eesti vabariigi  valimiskampaaniate 

ajaloos. Milline poliitik rakendas selle laulu oma valimiskampaania etteotsa? 

 

 

72.Eesti Skautide ühingu (ESÜ ) liikmed jagunevad 

Hundud 6-10-aastased poisid ja tüdrukud, kes on andnud hundulubaduse; 

Skaudid 11-14-aastased poisid ja tüdrukud, kes on andnud skauditõotuse; 

Vanemskaudid 15-17-aastased noormehed ja neiud, kes on andnud skauditõotuse; 

???????? – 18 - 26-aastased noormehed ja neiud, kes on andnud skauditõotuse; 

Vanad skaudid - skaudid, kes ei osale enam aktiivselt noortetöös; 

Tegevjuhid – vähemalt 18 a. vanad ESÜ liikmed, kes tegutsevad aktiivselt noorte õppeprogrammi 

läbiviimisel või on tegevad piirkondliku üksuse juhatuses või ESÜ peastaabis, on registreeritud 

peastaabi poolt ja on andnud skauditõotuse. 

Kuidas siis nimetatakse neid 18-26 aastasi noori, kes kuidagi skautlusest vabaneda ei suuda? 

 

 

 

73.Kuidas nimetatakse selliseid 

populaarseid suupisteid?Iga aasta 

märtsikuu esimesel laupäeval tähistatakse 

rahvusvaheliselt nende päeva. 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Roy_Jordan_(songwriter)&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Sid_Bass_(songwriter)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Brewster


 

74.2014 World Series of Poker's Big One for One Drop  võistlusel võitis pildil 
olev mees 2,8miljoni USD suuruse Jack-poti. Wikipedia nimetabki teda ilmselt 
seepärast pokkerimängijaks. Tuntum on ta küll juhuslikult filmiprodutsendiks 
sattununa. Tema „One Night in Paris” oli üsna tulutoov projekt. 
Enne seda kui ta Paris Hiltonit põrutas ja sellest video netti lekitas, jõudis ta 
mõnda aega olla ka „Beverley Hillsi” staari Shannon Doherty abikaasa. 
Praegu on ta aga Pamela Andersoni abikaasa ja seda juba teist korda.  Kes? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75.Hispaania saabaste nimelisest keskaegsest piinariistast olete tõenäoliselt kõik 
kuulnud. Selle fotol on aga samuti üks keskaegne piinariist, mida kutsuti Hispaania   
........? Peamiselt armastsid timukad kasutada seda naiste peal aga kui vaja sobis see 
ka meestele.Täitke lünk! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
76.Kuulete nüüd laulmas kolme meest, kes kõik kannavad sama perekonnanime ja on ka omavahel 
sugulased. Üldjuhul piisaks ka kahest küsitavast, vahel isegi ühest, kolme korraga tavaliselt ei kohta. 
Kes laulavad? 
 

 

 

 
77.Fotol on nähtav osa 1838 aasta 16. 
detsembril toimunud  Verejõe lahingu ( 
Battle of Blood River) 
memoriaalkompleksist. Kokku on selliseid 
pronksi valatud vankreid seal 64. 
 Nimetage selles lahingus sõdinud 
pooled! 
 

 

 

78.Just nii ulmeline nägi välja ühe 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Series_of_Poker


autofirma prototüüpmudel Stratos Zero aastal 1970.Milline rallimaailmast tuntud autofirma selle 
iludusega hakkama sai? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79. Mullusuvise jalgpalli MMi Hollandi-
Argentiina poolfinaali eelsel tseremoonial 
sammus McDonald’s kampaania „Saada 
staar staadionile!“ võitja, 6-aastane Eesti 
poiss Lukas Elo staadionile, käekõrval 
Argentiina koondise nr 4 . Kes? 
 

 

 

 

 

 

 

  80.Kuulete Mari Pokineni esituses laulu-”Vaata ma kukun end katki”, 

tuntud ka kui „Lõpulaul”. Laulule on sõnad kirjutanud Diana Leesalu. 

Küsin Linnateatri näitlejat(pildil), kes on laulu autor? 

 

 

 

 

1.Corning Incorporated 28.Snow 55. Jüri Pino 

2.Raadio Tallinn 29.Mihhail Gorshkov 56. Ivan Kramskoi 

3.James Monroe 30.mosh 57.Anatoli Serdjukov 

4.Amata jõgi 31.kiritigu 58.Garamond 

5.Johanniitide (Malta)ordu 32.Elisabeth II 59.Malta ja Leedu 

6.Eisenberg  Paris 33.Robert Lee Frost 60.Haile Selassie 

7.Mart Koldits 34.Mariel Gregor 61.Triin Tulev 

8.Haswell 35.Minna Parrika 62.Enver Pasha 

9.Urals 36.Vinicius de Moraes 63.Tseljabinsk 



10.sophomore 37.Hamlet 64.Seinajoki 

11.schiavona, Schiavone 38.Raili Puskar 65.Sergei Trubetskoi 

12.Rumeenia 39.Vitali Bernatski 66.Harleth Kuusik 

13.Tom Cruise 40.teorb 67.Kultuur ja Elu 

14.Feodor Okk 41.Kowloon 68.Njusha 

15.Hooters 42.Taani ja Saksamaa 69.Ali MacGraw 

16.Margus-Hans Kuuse 43.cremant 70.Piret Puppart 

17.Pont Neuf 44.Karla küla 71.Jüri Toomepuu 

18.Solvunud Ossinovski 45.Vladas Radvilavicius 72.rändurid 

19.tara/pärg-- Corona 46.Famagusta 73.corn-dog 

20.Eartha Kitt 47.Achilleus 74.Rick Salomon 

21.Powers (Tyrone & Romina) 48.Minsky brothers 75.ämblik 

22.Theodore Roosevelt jun/sen 49.sapotill 76.Kargud, Tõnu, Feliks,Tõnis  

23.Jozef Brandt 50.Toni Kroos 77.buurid vs suulud 

24.Patagoonia maara 51.takahe 78.Lancia 

25.St. Nazaire 52.Tagamõtsa 79.Pablo Zabaleta 

26.Ben & Jerry s 53.Elton 80.Veiko Tubin 

27.merisk 54.Peter Berg  

 


