JÜRI MÄLUMÄNGUSARI, 10.02. 2016 (KÜSIMUSED: HISTORIA)
1. Teda on nimetatud ajaloo kõige edukamaks väejuhiks. Kui pidada silmas, et see
lihtsa sepa pojana sündinud mees suutis oma valitseja nimel mitmekümne sõjakäiguga
alistada vähemalt 32 riiki, võita 65 lahingut (sealjuures ajastule ebaiseloomulikult
äärmise osavusega koordineerides üksteisest kaugel tegutsevaid sõjalisi jõude) ja
allutada seeläbi üüratu maa-ala, siis on see küllap ka õige. Küsime ta nime.
2. Nõukogude Liidus ei olnud tegeliku meeste ja naiste võrdsusega kunagi asjad päris
korras. Ilmekalt peegeldus see võimuorganites. Nii kuulus kõrgeima riiki juhtiva
institutsiooni, kommunistliku partei keskkomitee poliitbüroo, liikmete sekka alates
võimu haaramisest 1917 kuni Nõukogude Liidu lõpuni naisi õige vähe – täpsemalt
kolm. Küsime nende nimesid. (2 õiget 1p)
3. Esimeseks enesetapu-pommirünnakuks peetakse konkreetset sündmust veidi vähem
kui 135 aasta eest. Nähtavasti ei olnud see päris sellisena kavandatud ning ründaja
(nagu ka rünnatav) ei saanud kohe surma, sest mõlemad elasid veel mõne tunni. Kuid
ründaja kindlast meelsusest märtrisurma minna annab tunnistust tema ründepäeva eel
kirjutatud hüvastijätukiri: “Ma usun, et olen oma surmaga teinud kõik, mida pean
tegema ja rohkem ei saa minult keegi, mitte keegi siin ilmas nõuda”. Kes oli see
enesetapu-pommitaja? Küsime isiku nime.
4. Kuramaa ja Semigallia (Kurzeme ja Zemgale) hertsogiriik oli teatavasti viimasele
Liivimaa ordumeistrile Gotthard Kettlerile ja tema järglastele valitseda antud ala
Poola riigi koosseisus. Kuid see riik suutis endale 17. sajandil rajada väidetavalt
Euroopa suurima kaubalaevastiku ja nii oli ka võimalik alustada koloniaalvallutusi.
Esimene koloonia – Uus Kuramaa -pandi püsti ühel täna teise riigi külge ühendatud
saarel, teine - Kuramaa /.../ - aga ühe jõe suudmes, mille nime kannab ka praegune
riik. Küsime seda saart ja seda riiki (asuvad teine teisel pool ookeani).
5. Esimene triumviraat loodi Rooma riigis võimu haaramiseks umbes aastal 60 e.m.a.,
koosnedes mõistagi kolmest mõjukast mehest vabariigi poliitikas. Allianss oli alguses
salajane, kuid seejärel saavutas suure mõju, kuigi lõppes kahele osalisele surmaga.
Küsime neid kolme triumvirit.
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6. See on Rooma kõrgeim küngas
(139 m), ometi ei arvanud muistsed
roomlased seda oma kuulsa seitsme
künka hulka. Seda nimetati
antiikajal ka Mons Vaticanuseks,
ometi ei asu sugugi mitte sellel
Vatikan. Küll on see küngas olnud
nii tähtis, et 1960. aastateni jooksis
Itaalias välja antud kaartidel
nullmeridiaan just läbi selle künka,
mille tipus asub observatoorium.
Küsime künka nime
7. Vasakul on Space
Needle, taamal
Mount Rainier.
Mis linn?

8. Montréal reklaamib end kui maailma suurimat prantsuskeelset linna Pariisi järel.
Ometi on frankofoonse maailma edetabelites eelistatud arvestada siiski linnaelanike
koguarvu ja selles osas tabas nii Montréali kui ka eriti Pariisi möödunud aastal
korralik vapustus: maailma suurim prantsuskeelne linn ei ole enam Pariis ning
Montréal ei platseeru isegi mitte kolmandaks, vaid alles neljandaks.
Mis linnad selles edetabelis asuvad praegu 1. ja 3. kohal?
9. Kelle nime kannab see
mullu avatud Madridi
metroojaam?

10. Kingman, Palmyra, Teraina, Tabuaeran, Kiritimati, Jarvis, Malden, Filippo,
Starbuck, Caroline, Vostok, Flint. Küsime saarestiku nime.
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11. Seda peetakse vanimaks järjepidevalt seniajani eetris olevaks
meelelahutussaateks: See sai alguse juba 1932. aastal, algul raadiosaatena, 1985.
aastast on see kavas tele-show'na. Küllap on saate pikaajalisusele kaasa aidanud ka
see, et eetrisse jõudmise sagedus ei ole just suur, jätkuvale populaarsusele aga lisaks
sisule ka see, et eetris ollakse äärmiselt sobival ajal. Millisest saatest on jutt? (1 punkti
annab riigi teadmine)
12. Võitluskunstide
filmidesse on jõuliselt
astumas uus põlvkond.
Vasakpoolne isik on
kuulsust kogunud
Ong-Bak filmidega ja
teinud kaasa ka filmis
Fast and Furious 7,
parempoolne saavutas
rahvusvahelise
tähelelennu filmidega
Raid 1 ja Raid 2.
Küsime nimesid
13. Tartu kunstimuuseumi näitusemaja ees paikneb teos
Eesti skulptuuriklassikast, Mare Mikoffi taies aastast
1978. Küsime selle teose nime.
(Vastus “Naised” ei anna seekord mitte ühtegi punkti.)

14. Seinale laotatakse mitme kihina lubjast ja liivast tehtud krunt. /.../ maalitakse
märjale krohvile lubjakindla värviga. Vabaneva süsihappegaasi toimel kalgastub
krohvipind klaasjaks. Tekib kõva, vees lahustamatu kaltsiumkarbonaadikiht. Värvaine
reageerib krohvis oleva lubjaga ning tekivad tugevad rikkalikud värvitoonid. Mis
sõna käib kolme punkti kohale?
15. Kuulete 1950. aastal sündinud Inglise rokkmuusikut-kitarristi-lauljatlaulukirjutajat. Ta oli David Bowie koolivend ja üks Humble Pie asutajaid.
Müüginumbritelt osutus väga edukaks tema 1976. aasta album “... Comes Alive!”,
kust leiame ka hitid “Show Me the Way” ja “Baby, I Love Your Way” ning mida
ainuüksi USA-s müüdi üle 6 miljoni eksemplari. 2010 ilmus album “Thank You Mr.
Churchill”. Praegu kõlab lugu “Day In The Sun” tema 1994. aastal ilmunud
kauamängivalt. Kes? (MUUSIKA)
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16. Informaatikas kasutatakse infoühikuna baiti. Lisaks arvutitele suudab infot
töödelda teatavasti ka inimene ning psühholoogid on välja mõelnud oma ühiku ka
inimeste mälus talletatavale teabele. Kuulus psühholoog George Miller määratles
inimese lühi- ehk töömälu suuruses 7±2 objekti, hilisemate arvamuste kohaselt võib
see siiski olla ka pisut väiksem, piirdudes 4-5 objektiga. Kuidas niisugust inimmälu
mahtu mõõtvat ühikut nimetatakse?
(Eesti keeles selle kohta kasutusel kaks eri sõna, mille mõlemad loeme õigeks.)
17. Nimetage riik, mille riiklik pensionite investeerimisfond (täpsemini kaks fondi
ühendatuna) on maailma suurim. 2014. aasta oktoobriks oli fondi varade maht 857
miljardit dollarit, fondil oli osalus rohkem kui 8000 ettevõttes, tegemist oli ka suurima
Euroopa aktsiate omanikuga maailmas. Prognoosi kohaselt peaks fondis 2030. aastaks
olema halvimal juhul vaid 455 miljardit, parimal juhul aga 3,3 triljonit dollarit.
18. Tänapäevane betoonikasutus on vaid paari sajandi vanune. Üks teerajajaid oli
prantslane Louis Vicat, kes muu hulgas mõtles välja tänini kasutusel oleva Vicat'
nõela, millega määratakse tsemendi tardumisaega. Samuti võib tema nime leida
Eiffeli tornile graveeritud 72 tuntuma Prantsuse teadlase seast. Lisaks on ta ajalukku
läinud maailma esimese betoonsilla ehitajana 1855. aastal, mille ta püstitas koos
pojaga kodulinna botaanikaaeda. Millises linnas see sild tänaseni asub?

19. Küsime Itaalia ettevõtet, mis on maailma suurim prillide tootja. Talle kuulub üle
70 protsendi maailmas müüdavate prillide kaubamärkidest, sealhulgas Ray-Ban ja
Oakley. Ettevõtte asutas 1961. aastal Leonardo Del Vecchio, kes on praegugi firma
suurim aktsionär.
20. /…/ koosneb kahest lämmastiku aatomist, mis on omavahel seotud kovalentse
sidemega. Seguneb hästi vees, metanoolis ja etanoolis, kuid on lahustumatu
mittepolaarsetes orgaanilistes solventides, nagu näiteks benseen ja tolueen. Vaba /.../
on väga toksiline ja ebastabiilne ühend. Naturaalselt võib väikestes kogustes leiduda
ka mõnes taimes. Kasutatakse kosmoserakettides kütusena, vee töötlemisel boilerites
aitab vähendada korrosiooni. sellest valmistatakse veel põllumajanduskemikaale,
ravimeid, vahtkumme ja plastikuid. Mis aine?
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21. Ta leiti surnuna 19. jaanuaril 2016 ning tema surm tekitas kohalikes elanikes suurt
ärevust, kuivõrd surma peeti iseäranis halvaks endeks. Keegi ei teadnud täpselt, kui
vana ta oli, aga see ei olnudki tähtis, sest rahva seas oli teda niigi peetud lausa
jumaluseks, 15. sajandil maa võõrvõimu alt vabastanud ja ühendanud valitsejaga
(Vietnami keisri Lê Lợi) seotud tegelase (taas)kehastuseks. Võib-olla veel suuremat
leina pidanuks tundma tema sugulased: teadaolevalt on neid alles ainult kolm ja neid
võib ähvardada täielik väljasuremine. Kellest on jutt?
22. Mis on Soome rahvuslill? Ta kasvab sega-, leht- ja okasmetsades, kadastikes,
metsaservadel, jõekallastel, puisniitudel, pärisniitudel, laanemetsades, lodumetsades,
vähem loometsades, palumetsades ja salumetsades. Kes tõlkida oskab, siis võime
anda ka soomekeelse nime kielo. Abi saab ka siis, kui mõelda ühele tuntud Eesti
näidendile ja sealt levinud fraasile.
23. Suure Prantsuse revolutsiooni ajal, 1793. aasta oktoobris asendati kristlik
ajaarvamine revolutsioonikalendriga, mis põhines 10-päevastel nädalatel ja milles
aega arvutati vabariigi esimesest päevast (22. september 1792). Asendusid ka kuude
nimetused ja nii ongi jäänud selle perioodi sündmused kandma uute kuude nimetusi
(nt 18. brümääri riigipööre 1799). Küsime aga kolme uue suvekuu nimetust
(lõikuskuu, soojakuu ja (puu)viljakuu). Brümäär nende kuude hulka ei kuulu.
24. Haruldased muldmetallid on üldnimetus 17 keemilise elemendi kohta, mida leidub
maakoores hajusalt. Nende hulka loetakse 15 lantanoidide rühma elementi: lantaan,
tseerium, praseodüüm, neodüüm, promeetium, samaarium, euroopium, gadoliinium,
terbium, düsproosium, holmium, erbium, tuulium, üterbium ja luteetsium, ja veel kaht
eraldiseisvat elementi, mis siit nimekirjast puudu ja mida me küsime.
25. Kui sellele loomale otsa vaadata, võib tunduda, et selles on ühte saanud jänes, hirv
ja känguru. Selts: närilised, sugukond: merisigalased. Elavad aastaringselt püsivate
paaridena. Isasloom käib emasega praktiliselt kogu aeg kaasas, et teda vaenlaste eest
kaitsta ning võimalikke konkurente eemale peletada. Emasloom on
viljastumisvõimeline vaid kaks korda aastas mõne tunni jooksul. Nad on väga
närvilised ja arad, võivad ootamatust ehmatusest isegi surra. Mis on loomaliigi nimi?
Vastuses on oluline ka kohamääratlus.
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26. Jalgpalli maailmameistrivõistlusi on teatavasti peetud alates 1930. aastast
algul Jules Rimet' ja hiljem Maailmakarikaks nimetatud auhinna peale. Mõnikord
aga peetakse esimesteks Maailmakarika peale peetud turniirideks 1909. ja 1911.
aastal Torinos peetud võistlusi, mida osalenud võistkondi arvestades oleks ehk
õigem nimetada lihtsalt linnadevaheliseks turniiriks. Küsime aga seda, kes need
turniirid korraldas ja ka enda nime saanud auhinna/karika välja pani? Kahtlemata
on see nimi kõigile saalisviibijatele teada, ehkki arvatavasti mitte seoses
jalgpalliga.

27. Käesoleva aasta 10. jaanuaril purunes lõpuks üks kauaaegsemaid sportlikke
rekordeid, mis oli 1939. aastast inglase Tommy Godwini käes. Ameeriklane Kurt
Searvogel suutis selle ületada küll napilt, aga siiski kindlalt. Küsime, millise rekordiga
on tegemist?
28. See läti korvpallur (s 1995, 2.21 m) mängib NBA
uustulnukana New York Knicksis, kus on alustanud
edukat karjääri, visates nt 17. novembril 2015 29
punkti Charlotte Hornetsi vastu. Temast loodetakse
Knicksi jaluleaitajat, sest klubi on virelenud pikalt
madalseisus. Kes?

29. Calcio storico’t ehk ajaloolist
jalgpalli on nimetatud ka maailma
kõige brutaalsemaks spordialaks.
Tegemist on jalgpalli varajase
vormiga, kus vastase füüsiline
ründamine on lubatud. Kui keegi
saab vigastada, pole asendusi
lubatud. Itaalias mängitakse seda
ühes linnas juuni kolmandal nädalal
(kolm matši). Mis linnas mängitakse
calcio storico’t?

30. Eesti suusaspordi sünnidaatumiks loetakse 1921. aasta 27. veebruari, mil Tartus
Emajõel said teoks Eesti meistrivõistlused. 25 km pikkusel distantsil, mis tähendas
nelja ringi läbimist lumisel jääl, startis kas endavalmistatud või Soomest muretsetud
suuskadel seitse meest, kellest lõpetas viis. Küsime selle mehe nime, kes Eesti
esimesed suusameistrivõistlused võitis. Mees on ka mitmekordne Eesti meister
kergejõustikus.
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31. Eesti iseseisvus sai alguse Eestimaa Päästekomitee tegevusega, mille ridadesse
kuulus kolm meest: Konstantin Päts, Jüri Vilms ja Konstantin Konik. Kui kaks
esimest olid poliitikutena väga tuntud, siis viimane, Konstantin Konik, oli väljaspool
oma eriala suhteliselt vähe tuntud arst. Õigupoolest sattuski ta Päästekomitee
koosseisu ainult tänu sellele, et kolmas liikmeks kavandatud mees Pätsi ja Vilmsi
kõrval haigestus (teise versiooni järgi haigestus tema poeg) ning Konik oli tema
„perearst”. Kes oli see kolmas, Konikust palju tuntum ja end eelkõige Eesti
ühistegevuse arendamisega ajalukku raiunud mees?
32. 1917. aastal üritas tulemusteta Tallinna poliitikasse murda ka Naisõigusluse Liiga,
esitades valimistel 25-liikmelise kandidaatide nimekirja. Teine number nimekirjas oli
Elfriede Lender, esinumber aga toonane tütarlaste gümnaasiumi juhataja (pärit
Ülenurmelt, neiupõlvenimega Mälk, 1906. aastast esimest korda, 1921. aastast teist
korda abielus). Õppinud Riias ja hiljem ka Viinis, asutas 1932. aastal Inglise Kolledži
ja oli 1940. aastani selle juhataja. Asutavas Kogus oli ta tööerakondlasena, oli
naistegelasena veel ka 1925. aastal naiskodukaitse ja 1932 organisatsiooni Kodutütred
asutajaid. Suri küüditatuna Kirovi oblastis. Küsime nime.
33. Missuguse valla vapp? Paar aastat tagasi tegi see
vald läbi haldusliku ümberkorralduse. Vallas on 5
alevikku ja 58 küla. Pindala: 532,85 km². Rahvaarv:
7161.

34. M.J. Eisen kirjeldab rahvapärimuse kohaselt varanduse vedajat (ehk varastajat):
tulihänd, pisuhänd ehk kratt. Tulihända ei pea saagi teel ükski lukk ega sein kinni.
Kuid kratil on ka veel üks eraldi liik, kes seotud ühe spetsiifilise tegevusega, nimelt:
/.../ oli perenaiste parem käsi, kes nende piima-, koore- või võivarusid
ligimeste kulul suurendamas käis. Reeglina teda ei nähtud, kuid teel jättis ta endast
varguse jälgi maha, nimelt kollast seent, mis tema järgi nimegi saanud, ja valget vahtu
rohukõrte külge. Mis nime see tegelane kannab?
35. Kui ütleme „Tartu ajaleht”, siis mõtleme peaaegu kindlasti „Postimeest”.
Konkureerivatest päevalehtedest seal oli tuntuim Eduard Laamani toimetusel 1913.
aastal ilmuma hakanud „Tartu päevaleht”, kuid meie küsime siiski varasemat
„Postimehe” päevalehest konkurenti. See ilmus Tartus 1906-1909 ning võib-olla
poleks ajalehe nime mõtet küsidagi, kui sel poleks olnud üht lisa - „Laste Rõõm” –,
mis (esmalt ka sama toimetaja käe all) hiljem pikki aastaid mudilaste silmi särama
pani. Mis nime kandis see „Postimehe” konkurent ja kes oli selle toimetaja?
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36. Just selle geograafilise koha sündroomiga iseloomustasid Euroopa Välissuhete
Nõukogu teadurid Ivan Krastev ja Mark Leonard Euroopa Liitu. Sündroomi kirjeldas
küll esimesena nähtavasti Charles Darwin. Varem oli sama sündroom kehtinud
Jaapanis, kui seal hakati tootma 3G telefone, aga muu maailm polnud veel nende
kasutamiseks valmis. Ka Euroopa Liidul näikse olevat samasugused probleemid –
poliitiline süsteem on väga arenenud, aga muu maailm on liiga karm. Missugune
kohanimi tuleks kirjutada sündroomi ette?
37. Pildil on ühe riigi president. Küsime riiki ja nime.

38. Aastail 1961-63 oli ta Euroopa Majandusühenduse komisjoni presidendi Walter
Hallsteini kabinetiülem, 1970-73 Saksamaa Liitvabariigi välisministeeriumi
poliitikaosakonna juhataja, 1973-79 suursaadik USA-s ning 1981-83
välisministeeriumi riigisekretär.
Kes oli see 1938. aastal Tallinna Toomkooli lõpetanud mees, kes enne Eestist
lahkumist jõudis teenida ka Eesti kaitseväe 5. jalaväepataljoni 3. kompaniis Rakveres?
39. Nimetage Aafrika riik, mille president Yahya Jammeh kuulutas 2015. aasta
detsembris islamivabariigiks, osutades riigi religioossele identiteedile. Hinnanguliselt
95 protsenti riigi elanikest on islamiusulised. Riigi tähtsamad majandusharud on
põllumajandus ja turism. 2013. aastal lahkus riik Rahvaste Ühendusest
(Commonwealth), mida Jammeh nimetas uuskoloniaalseks.
40. Bernadotte’ide dünastiat tunti 19. sajandil hoopis ühe Itaalias asunud kohanime
järgi. Jean-Baptiste Bernadotte oli nimelt 1806-10 Napoleoni soovil selle Itaalia
valduse vürst, kuni tiitel ära võeti ja mees lõpuks Rootsi troonipärijaks hakkas. Itaalia
valduste kaotamise eest hüvituseks andsid britid talle valitseda Guadeloupe’i saare
(kuigi ka see ei jäänud lõpuni tema kätte...). Küsime seda Itaalia vürstkonda, mida
Bernadotte valitses.
Muide, selle kohaga sama nime kandsid ka tuntud itaallasest tuumafüüsik ja üks
filmirežissöör, kes mõlemad olid vaimustunud Moskvast.
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41. Meie esitame teile küsimused ja loodetavasti ka teie vastate meile kenasti ladina
tähtedes (pluss mõned pisut täiendatud tähed, nõndanimetatud täpitähed, emakeele
paremaks ja täpsemaks väljendamiseks). Legendi kohaselt loonud selle tähestiku
kreeka tähestiku põhjal üks hiljem jumalikustatud naisterahvas, kelle nime me
küsimegi.
42. Kiip on tavaliselt midagi, mis seostub IT-sektoriga. Ent sama nime (kip ehk kiip)
kannab 1952. aastast ka ühe riigi rahaühik, mis jaguneb sajaks att’iks. 1 euro võrdub
küll umbes 9000 kiipiga. Mis riigi raha?
43. See oli sarimõrvar, kes tegutses 1960. aastate lõpul San Franciscos ja selle
ümbruses. Ta väitis olevat tapnud 37 inimest, kuid kindalt teatakse vaid seitset tema
ohvrit, kellest kaks jäid elama. Ta hakkas ajakirjandusele saatma enda tegudest kirju,
mis olid krüpteeritud ja mida tervenisti polegi suudetud dešifreerida. Ühes kirjas
hakkas ta end nimetama teatud nimega, mis on ka avalikkusele tuntud. Seniajani pole
tema isik teada. Mis nime all tunneb maailm seda sarimõrvarit?
44. Püstoli Heckler & Koch P7M13 (9mm) konstrueerimise põhjus oli SLV politsei
otsus vahetada välja oma senised 7,65mm Browning-kaliibrilised teenistuspüstolid,
mis olid olnud ebaefektiivsed ühe kriisi lahendamisel. P7M13 ilmus esimest korda
avalikkuse ette 1976. aastal mudelinimetuse PSP (Polizei-Selbstlade-Pistole) all ning
läks samal aastal ka tootmisesse. P7M13 võeti Saksa politsei eriüksuse GSG-9 ja
armee eriüksuste relvastusse. Mis oli see kriis, mis ajendas SLV politseid uut püstolit
tellima?

45. Kuidas nimetatakse nähtust, kui rühm inimesi koguneb äkitselt avalikus kohas ja
sooritab tavatu ja pealtnäha mõttetu teo lühikese aja jooksul, enne kui laiali
minnakse? Esimene sääraseks kvalifitseerub Manhattanil 2003. aastal toimunu, kui
sündmuses osalejad saadeti Macy’s kaubamajja. Hiljuti teatas Vene meedia sellisest
sündmusest, kui Moskva metroos sõitis osa inimesi ilma püksata. Kuid see on uuemal
ajal saanud tuntuks ka meeleavalduste korraldamise vormina, näiteks Valgevenes.
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46. Skautide kõrval on olnud teisi noorsooorganisatsioone, ka Saksamaal. Õigupoolest
rajatigi seal juba 1901. aastal, niisiis mõnda aega enne skaudiliikumise teket, mõjukas
noorsoo-organisatsioon, milles kõige enam pandi rõhku noorte looduses viibimisele,
matkamisele ja muule vabaõhutegevusele. Kõrgajal 1920.–1930. aastatel kuulus
sellesse liikumisse sadu tuhandeid noori, kuid Hitleri võimuletuleku järel mõistagi see
keelustati ja taastatuna pärast sõda on see selgelt jäänud skautide varju, koondades
tänapäeval endasse vaid mõni tuhat liiget. Kuidas seda liikumist nimetatakse?
47. Kes on see sportlane, kellega Nike sõlmis 2015. aastal esmakordselt ettevõtte
ajaloos eluaegse reklaamilepingu?
48. Septembris lahkus elavate hulgast tuntud Soome keeleteadlane (1932-2015), kes
tekitas kõva vaidluse oma teooriaga Euroopa rahvastiku etnilisest ajaloost. Raamat
“Eurooplaste juured” (2001), lõi tohutult laineid, nii kiitjate kui ka mahategijate jaoks,
sest autor üritas kummutada senised keeletadlaste arusaamad soomeugrilaste
kujunemise ja leviku kohta, hüljates täielikult traditsioonilise keeltepuu, viidates
geneetilistele oletustele, mis ei ole lõplikult paika pidanud. Uuemal ajal on väidetud ta
teooriat lausa pseudoteaduseks.
49. Kui panna kaamera terveks aastaks jälgima Päikese asukohta Maa suhtes, on
võimalik märgata nähtust nimega /.../.
Masayuki Shiraishi pildistas Päikese asendit läbi terve 2013. aasta, iga päeva
hommikul kell seitse, ja tulemuseks oli omapärane sümbol. Number kaheksa või
lõpmatuse sümbol või mõlemad üheaegselt - selline on /.../.
Terminina pärit juba antiikajast, on olnud kombeks seda kujundit lausa gloobustele
märkida.

50. Sport ja muusika. Kuulete lugu “Marko Kristal” 2009. aastal ilmunud albumilt
“Kiletron”. Nimetage bänd. (MUUSIKA)
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Vastused
1. Sübedei (Subutai) (ML)
2. Jelena Stassova (aastal 1919),
Jekaterina Furtseva (1957–1961),
Galina Semjonova (1990–1991) (ML)
3. Ignati Grinevitski / Ignacy
Hryniewiecki (tappis 1881 keiser
Aleksander II) (ML)
4. Tobago saar ja Gambia (HS)
5. Caesar, Crassus, Pompeius (HS)
6. Monte Mario (ML)
7. Seattle (JS)
8. Kinshasa ja Abidjan (Kinshasa 13,3
miljonit, Pariis 12,3 miljonit, Abidjan
4,7 miljonit, Montréal 3,8 miljonit)
(ML)
9. Paco de Lucia (muusik, elas 19472014) (JS)
10. Line´i saared ehk Ekvaatorisaared
(HS)
11. Jõulutervitused Gröönimaale /
„Julehilsen til Grønland”, Taani
rahvusringhäälingu saade (ML)
12. Tony Jaa ja Iko Uwais (EB)
13. “Maanaised” (JS)
14. fresko (HS)
15. Peter Frampton (JS)
16. känk ehk komp (ingl chunk) (ML)
17. Norra (Norra naftafond) (JS+HS)
18. Grenoble (ML)
19. Luxottica (JS)
20. hüdrasiin (ka diamiin, diamiid,
diazan, lämmastikanhüdriid) (HS)
21. Cu Rua (Hanois Hoan Kiemi järves
elanud kilpkonn kolmküüniskilpkonlaste sugukonnast, liik Rafetus
swinhoei) (ML)
22. maikelluke ehk piibeleht
(Convallaria majalis L.) (EB+HS)
23. messidoor, termidoor, früktidoor
(EB)
24. ütrium ja skandium (HS)
25. patagoonia maara (Dolichotis
patagonum) (HS)

26. Sir Thomas Lipton (ML)
27. ühe aasta jooksul jalgrattaga läbi
sõidetud vahemaa, 122 561 km (ML)
28. Kristaps Porzingis (EB)
29. Firenze (EB)
30. Arnold Veiss (al 1936 Veimre)
(HS)
31. Juhan Kukk, riigivanem (1922–
1923) (ML)
32. Anna-Emilie Tellmann (hiljem
Tellmann-Tõrvand) (HS)
33. Kose vald (EB)
34. puuk (seen: puugipask) (HS)
35. „Isamaa”, Ernst Enno (ML)
36. Galápagos (EB)
37. Horvaatia, Kolinda GrabarKitarović (EB)
38. Berndt von Staden (1919-2014)
(JS)
39. Gambia (JS)
40. Ponte Corvo (isikud: Bruno ja
Gillo Pontecorvo) (HS)
41. Carmenta (ML)
42. Laos (EB)
43. Zodiac ehk Sodiaak (EB)
44. Iisraeli sportlaste tapmine
Müncheni OM-il (EB)
45. flashmob (EB)
46. Wandervogel („rännulind”) (ML)
47. LeBron James (JS)
48. Kaino Kalevi Wiik (HS)
49. analemma (HS)
50. Ans. Andur (JS)
Küsimused: ML – Marek Laane, EB –
Erkki Bahovski, JS – Janek Salme, HS
– Heiki Suurkask

