
1.Ibadiidid on ühe islami konfessiooni esindajad, keda peetakse haridziitide sekti ainsaks tänini 

säilinud haruks, ehkki nad ise seda ei tunnista.Ibadiidid peavad end ainsaks õigeks islami haruks, 

mis on erinev nii sunnismist kui siiismist. Nende kõrgeimaks usuliseks juhiks on imaam. Mis riigis 

elavad peamiselt ibadiidid? 
 

 

 

2.Sri Guru Granth Sahib on sikhide 

pühakiri.Mis keeles on see gurmukhi 

tähestikku kasutades kirja pandud püha 

raamat kirjutatud? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Hispaanias on üheks tähtsaimaks jõulusündmuseks El Gordo, mis on pühad sisse juhatanud juba 

19.sajandi algusest peale.Iga aasta 22.detsembril jälgivad miljonid inimesed televiisori ees 

otseülekaanet(Sorteo de navidad), mida televisioon kannab üle kui kolmetunnist pidulikku rituaali. 

El Gordot peetakse hetkeks, mil jõulud jõuavad Hispaaniasse ja pidustused võivad alata.Mis asi on 

El Gordo? NB! Kui olete mingil arusaamatul moel El Gordo maha maganud, siis peate ootama 

kolmekuningapäeval toimuvat El Ninot , mis on peaaegu sama tähtis. 

 

 

 

4.Nimetage 12.sajandil Lõuna Euroopas tekkinud kristlik usulahk, kelle veendumuste 

kohaselt oli inimese ja kogu ülejäänud maailma loonud saatan.Seetõttu pidanuksid usklikud 

vältima laste saamist ja nad ei tohtinud ka süüa loomi, kes on samuti tekkinud sugulise paljunemise 

teel.Õpetus kadus 14.sajandiks, peale paavst Innocentius III poolt 1208 välja kuulutatud  

nendevastast ristiretke. 

 

 

 

 

5.Selle terroristliku liikumise algatasid u 6 aastal peale Kristust Juudas Gamalast ja Saadok 

Variser.Liikumise eesmärgiks oli roomlaste välja kihutamine Iisraelist.Nad uskusid et juutide 

kodumaad võib valitseda üksnes juudi soost mees, kes pärineb Taavetist.Nende radikaalsema tiiva 

moodustasid sikaarid e. Pistodamehed, kes tapsid igaühe, kes tegi roomlastega koostööd,Samuti 

tapsid nad roomlasi. Aastal 66 algatasid nad Rooma vastase ülestõusu, mis suruti lõplikult maha 73 

aastaks, mil väidetavalt viimane küsitavatest end Masadas tappis.Kuidas nimetati selle rühmituse/ 

liikumise liikmeid? 

 

 

 

 

 



6.Küsitava suurfirma vastast protestipäeva tähistatakse iga aastaselt 16. oktoobril. 

Esimene selline aktsioon toimus aastal 1980 Greenpeace algatusel. Protestide peamine eesmärk on 

esile tuua firma halba suhtumist oma töötajatesse, loomade piinamist ja keskkonna 

hävitamist.Samuti ebaeetilisi reklaame ja laste mõjutamist. Eestis peeti seda päeva esimest korda 

16. oktoobril 2002, mil kümmekond aktivisti kogunes Tallinnas ühe firma esinduse ette ja jagas seal 

lendlehti. Millise suurfirma vastast päeva tähisatakse 16. oktoobril? 

 

 

 

7.Teadaolevalt on seni ainult üks sõda maailmas saanud nimetuse automargilt. Millise kahe riigi 

vahel toimus 1986-87 sõjaline konflikt, millise lõpptulemuse otsustas, murdehetkel ühele 

võitlevale osapoolele, Prantsusmaalt kohale jõudnud relvvaabi, 400 kuulipilduja ja 

tankitõrjerelvaga varustatud Toyota maasturi näol? Selle konflikti nimetusena ongi kinnistunud 

”Toyota war”. 

 

 

 

8. Selle Norra suurettevõtte juured ulatuvad 1654 aastasse. Küsitav ettevõte on juhtiv tarnija ning 

terviklike kontseptsioonide pakkuja, tuntud kaubamärgiga tarbekaupadele nii Põhjamaades kui ka 

Balti riikides. Ettevõtte põhisektoriks on pagari ning kondiitritööstused. Eestis kuuluvad neile 

näiteks AS Kalev, AS Põltsamaa Felix ja Vilmix. Grupp on tugeval positsioonil ka teatud 

tootekategooriates Kesk-Euroopas ja Indias. Grupi ettevõtted on tegevusvaldkonna alusel jaotatud 

nelja divisjoni – ....... Foods, ...... Confectionery & Snacks, ........ Home & Personal and ....... Food 

Ingredients. Lisaks on üheks grupi haruks ....... Investments, mis tegutseb hüdroenergia, kinnisvara 

ja finantsvaradega.Suurettevõte ongi laenanud endale nime ühelt Norra jõelt, millisel asub viis 

hüdroelektrijaama.31.12.2014 seisuga, andis .......... grupp tööd ligikaudu 13 000 inimesele. Grupi 

kogukäive 2014 aastal oli 30 miljardit NOK. Mis firma? 

 

 

9.Kantavate nutiseadmete hulka loetakse nutikellad ja aktiivsusmonitorid.2015 aasta 3. kvartalis 

müüdi 21 miljonit sellist seadet. Mis firma on Apple ees selles valdkonnas maailma 

turuliider?Firma tuntuimad tooted on One, Zip, Flex, Force, Charge ja Surce. Toodete hind jääb 

üldjuhul vahemikku 50 kuni 200 USD ni. 

 

 

10.Maailma suuruselt teine mobiilioperaator, sattus ootamatult Eesti esimesesse terrorismi 

toetamise süüdistusega kohtuprotsessi. Nimelt kasutasid selle firma nime omavahelise märksõnana 

Ramil Khalilov ja Ivan Sazanakov kui Khalilov toimetas Sazanakovi perekonna Lähis idasse. 

Nimetage see mobiilioperaator! 

 

 

 



11.30.novembril 2012 avatud Deh Cho sild on üldse esimene sild, mis küsitavat jõge ületab.1,1 km 

pikkune sild sai nimetuse kohaliku nene hõimu keelsest nimest jõele. Nimetage see 1738 km 

pikkune jõgi, mida ületab ainult Deh Cho sild! 

 

12.Need saared on Lõuna-Hiina mere lõunaosas umbes kahesajast saarekesest ja kaljurahnust 

koosnev ala, mis on oma nimetuse saanud saarestiku suurima saare  järgi. Saarekestel pole kunagi 

olnud põliselanikke, neil on ajaloo vältel peatunud vaid kõikide ümberkaudsete maade 

kalamehed.Tehnika arenedes on saarekesed muutunud aga üha tähtsamaks kalastus- ja 

meresõidupiirkonnaks, sest nad paiknevad geograafiliselt soodsalt India ja Vaikse ookeani vahel. 

Eeldatavasti on nende maalapikeste all peidus tohutud nafta- ja gaasivarud.Kuigi saared asuvad 

Filipiinidele, Malaisiale ja Vietnamile hoopis lähemal kui Hiinale, on Aasia suurjõud otsustanud 

seal oma jala jõuliselt maha panna.Kui veel mõni aasta tagasi esitas Hiina lihtsalt pretensioone 

mõnele kohalesiis praegu käib mitmes paigas konkreetne saarte ehitamine. Pekingit pole seganud 

isegi see, et enne polnud tegemist muu kui veealuse kariga. Merest pumbatakse liiv kokku ja saared 

kerkivad.USA kaitseministeeriumi andmeil suudeti sedasi eelmisel aastal tekitada 200 hektarit uut 

maad.Möödunud aasta maikuuks oli lisandunud veel 610 hektarit uut maad. Mis saari Hiina üritab 

sellisel moel anastada? 

 

13.1949-1989 kandis see linn nime Gottwaldov. 14. sajandil asutatud linna areng muutus 

tormiliseks 19. sajandi lõpul 20. sajandi algul seoses Bata jalatsivabriku omaniku Tomas Bata 

progressiivsete ideedega.1923 ja 1932 aasta vahel kasvas jalatsitööstuses hõivatud tööliste arv 1800 

kuni 17 000ni. Töölistele ehitati oma aja kohta suurepärased elamukvartalid, loodi kooli- ja 

haiglavõrk, ei unustatud ka kultuuri ja spordiasutusi. Nimetage see omaaegne Euroopa 

kingapealinn, kus on sündinud ka näiteks Tom Stoppard ja Ivana Trump! 

 

14.1897 a rahvaloendus Tsaari Venemaal tuvastas, et riigi suurimad linnad on St.Peterburg ja 

Moskva. Neile järgnes terve rodu linnu, mis Putini Venemaa koosseisu enam ei kuulu.Alles 12. 

kohale platseerus praegugi Venemaale kuuluv linn, kus toona elas 137 000 elanikku. Aastaks 2010, 

ei ole küsitav linn miljoni piirini jõudnud, elanikke oli sel aastal 838 000. Nimetage see alles 1708 

aastal linnaõigused saanud linn, mis oli kuni 1991 aastani oma olemuselt „suletud linn” kuna 

oli tähtis lennukitööstuse keskus ja ka kosmoselinn.  Linna nimi arvatakse olevat tuletatud kas 

turgi või tatari keelest ja tähendab vastavalt kas „kulli saart või „kollast mäge”. Tundub et linlased 

pole praeguse nimega rahul-igatahes tegid nad aastal 2007 taotluse, milles soovisid ühineda ühe 

naaberlinnaga ning soovisid uuele suurlinnale võtta nimeks Putingrad.Mis linn? 

 

15.Nimetage esimene eurooplane, kes läbis 1541-42 Amasoonase jõe lätetest suudmeni! Esialgu 

teatigi praegust Amasoonast Euroopas tema nime järgi. Tema järgi on nimetatud ka üks Ecuadori 

provints ja selle pealinn  - mida tõsi küll kutsutakse peamiselt El Coca ks 

 



16.Fotol oleva tütarlapse tööandjaks on  Sm'Aesch 

Pfeffingen.Nimetage see mitu korda oma alal Eesti parimaks valitud 

sportlane! 

 

 

 

  17.Kuulete laulmas noormeest, kellega koos, uisutas ühe ansambli 

muusikavideos  „Night Changes”,  2010 aasta Vancouveri OM Eestit 

esindanud Maria Sergejeva. Nimetage laulja!Ka ansambli eest saab ühe 

punkti. 

 

 

18.Millise NBA klubi kõik kolm mängujuhti - J.J. Barea, Raymond Felton ja Deron Williams, 

on sündinud ühel ja samal päeval? 

 

 

19.Teadupärast lõi Joel Lindpere NY Red Bull Arena avavärava ning selle 

tähistamiseks on staadionil üks tool värvitud tema auks punaseks ja kannab ka 

Lindpere nime. Millise meeskonnaga kohtus NY Red Bull oma uue 

staadioni ametlikus avamängus 20.märtsil 2010? Klubi on oma kodumaa 

meistritiitli võitnud kokku 8 korda(viimati 2004), karikavõitjaks on tuldud 

korra, aastal 2010. Koduväljakul mängitakse sellise jalgpallisärgiga. 

 

 

 

20.Fotol on endisest dessantväelasest tennisetreener, kelle Floridas 

Tampa lähedal asuvast tenniseakadeemiast on maailma edetabeli 

nr 1 mängijateks sirgunud Monica Seles, Andre Agassi, Jim 

Courier, Marcelo Rios, õed Williamsid, Maria Sharapova ja  

Jelena Jankovic. Andre Agassi oma elulooraamatus küsitavat just 

eriti ei kiida aga legend on ta siiski. Kes? 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/smaeschpfeffingen/?fref=nf
https://www.facebook.com/smaeschpfeffingen/?fref=nf


 

21.Šamaanide poolt on Lõuna-Ameerikas seda taimeteed ennustamiseks, ravimiseks ja nõidumiseks 

tarvitatud arvatavasti tuhandeid aastaid. Šamaanid ravisid inimesi üldiselt ise küsitavat jooki 

tarbides, kuigi on teada mõned juhud, kus ka patsient tarbis püha jooki.Teistest riikidest Peruusse ja 

Brasiiliasse selle joogi kogemuse otsingule suunduvad reisijad, on tekitanud neis riikides olulise 

turismiharu. Rändavad šamaanid ja tseremooniameistrid, kellest osad pärinevad traditsiooniliselt 

jooki tarvitavate hõimude hulgast ja osad on nende juures õppimas käinud, toovad joogirituaalid 

paljude maade rahvasteni ka Eestisse.Kuna joogi koostises olev dimetüültrüptamiin on enamuses 

riikides (sh Eestis) tarvitamiseks keelatud ainete nimekirjas ei ole selle joogiga 

eksperimenteerimine vist päris legaalne. Mis jook? 

 

22. Selle Sajaanide mäestiku lõunaserva ja Baikali väikese vennasjärve Hövsgöli kalda vahel elava 

taigasse ja mägedesse peitunud, väljasureva hõimurahva arvuks hinnatakse tänapäeval vaid 200-400 

inimest. Hõimuga koos on planeedilt kadumas ka nende erilised kodustatud põhjapõdrad (tänaseks 

vaid u. 600) Need põhjapõdraratsanikud toituvad peamiselt põdrapiimast ja kõigest , mida sellest 

valmistada annab, kuid kindlasti ei söö nad põhjapõdraliha.Nimetage need maailma kõige 

lõunapoolseimad põhjapõdrakasvatajad, kelle juurde organiseerib Eestist eksootilisi matku 

Roy Strider. 

 

 

23.Kuidas nimetatakse selliseid puust, riidest katusega, 

Dubai traditsioonilisi veopaate paate, millised on Dubai 

lahe tavalisimaks ja odavaimaks transpordivahendiks? 

 

 

 

24. Seda eeskätt noortele suunatud Jaapani kultuurihuviliste festivali, on Tartus korraldatud alates 

2007 aastast. Viimasel kahel aastal on festivali võõrustanud Hugo Treffneri gümnaasium. Peamine 

rõhuasetus festivalil on Jaapani popkultuuril, mis hõlmab endas animet, mangat, muusikat, 

arvutimänge, moodi jne. Kahel päeval on festivali külastajatel võimalik võtta osa erinevatest 

töötubadest, kuulata ettekandeid, mängida arvuti- ja lauamänge, osaleda võistlustel, suhelda teiste 

samade huvidega noortega ning palju muud huvitavat. Kuidas on selle festivali nimi? 

 

 

25.Keda kuulete laulmas? 

 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Dimetüültrüptamiin
https://et.wikipedia.org/wiki/Riik


 

26.Möödunud aastal sai see 36 aastane näitlejanna endale Walk of Fame l 

isikliku tähe.Kuulsus tuli tütarlapse õuele juba teismelisena, mil ta mängis 

üht peaosa seriaalis „” My So Called Life”. Esimene filmiroll oli kohe 

„Little Women”is , Susan Sarandoni, Wynona Ryderi ja Kristen Dunsti 

kõrval.1996 sai ta peaosa Leonardo Di Caprio kõrval Baz Luhrmanni 

ikoonilises „Romeo+Juliet”is. Oma neljast Kuldgloobusest 2 on ta võitnud 

oma värskeima ja mahukaima töö eest, kehastades Carrie Mathisoni 

seriaalis „Homeland” . Kes? 

 

 

27. Fotol olev LAV i päritolu supermodell, kuulub Victoria Angelsite 

hulka 2010 aastast. Fotol kannab ta 2013 a VS kollektsiooni esitlusel 10 

miljonit USD maksvat Royal Fantasy Bra d. Ajakiri Maxim valis ta 2014 

oma Hot 100 listis no 1ks. Forbesi andmetel kuulub küsitav modell juba 

kolmandat aastat maailma enimteenivate modellide TOP 10 sse ja tema 

aastane sissetulek on u 3,5miljonit USD.Hetkel 27 aastane modell on 

juba 10 aastat püsisuhtes Brasiilia meesmodelli Herman Nicoliga, 

kellega möödunud aastal ka kihluti. Kes on see 

„miljonite” lemmik? 

 

28.Kes on see „Uus luud”? 

 

 

29. Fotol on Miss Universum 2015, Saksamaal sündinud Pia Wurtzbach. Mis 

riigi esikaunitariga on tegu? Miss Universumil võistles ta oma ema kodumaa 

eest. 

                                   

 

30.Nüüd kuulete koos Julio Iglesiasega laulmas Googoosha nime 

kasutavat lauljatari(pildil). Mis on selle skandaalse lauljatari 

kodanikunimi? 

 

 

 

 



 

 

31.Koos Ulfsaki ja Urusadzega poseerib  

Kuldgloobuste galal kaamerale  Allfilmi produtsent 

ja tunnustatud helirezhissöör, kes on teist põlve 

filmimees. Tema isa oli näiteks filmi „Viimne 

Reliikvia”  direktoriks. Kes on see Eesti 

tõenäoliselt seni rahvusvaheliselt edukaim 

filmiprodutsent? 

 

 

 

32.Ivo Linna, Reet Linna ja isegi Väino Linna peaksid olema Eesti kilvareile tuntud 

suurusteks.Kelle raamatutes on aga peategelaseks soomerootslasest kriminaalkommissar 

Joona Linna? 

 

33.Kelle huulte järgi disainis Salvadore Dali selle 

ikooniliseks kujunenud diivani? 

 

 

 

 

 

 

34.Kirjastuselt Varrak ilmus möödunud aasta oktoobris juba 3000. raamat, milleks oli „Minu lamp 

põleb”, millesse oli koondatud Betti Alveri ja Mart Lepiku kirjavahetus. Varraku esimene raamat 

ilmus aga 1991 aastal ja selleks oli põnevik „Kirev loor”, mille oli tõlkinud eesti keelde  Maret 

Maide. Kes on selle põneviku autoriks? Küsijal on kodus olemas Ita Everi pühendusega raamat 

„Inimorjusest” samalt autorilt. 

 

35.Selle 2014 aasta lõpus ilmunud Paula Hawkinsi psühholoogilise põnevusromaani 

avaldamisõiguse ostis Transworld juba siis kui raamatust oli valmis ainult pool käsikirja. Tänaseks 

on üle 40 riigi ostnudtõlkeõigused ja DreamWorks plaanib raamatu põhjal filmi väntamist.Põnevik 

on püsinud New York Timesi bestsellerite edetabeli tipus kauem kui omal ajal „Da Vinci 

kood”Inglismaal ostetavalt väidetavalt 1 raamat iga 18 sekundi tagant. Möödunud aastal ilmus 

raamat kirjastuse Helios väljaandes ka eesti keeles ning leidis sooja vastuvõtu. Mis raamat? 



 

 

36.Küsin pildil nähtavat veislaste sugukonda hobuantilooplaste 

alamsugukonda kuuluvat sõralist, kel on pikad vindilised 

sarved. Tegu on kriitiliselt ohustatud liigiga, keda elab vabas 

looduses Nigeris ja Tsaadis 

ehk veel ainult 300 isendit. 

 

 

   

 

 

37.Teisel selle ploki pildiküsimusel näete 19.sajandi lõpu 20.sajandi alguse hinnalist 

karuslooma.Mutiga samasse sugukonda kuuluvat väikest putuktoidulist, kes on kohastunud 

veelisele eluviisile. Oma põlistel asualadel Valgevenes on nad tänaseks välja surnud-küll aga elab 

neid tänapäeval veel Venemaal, Ukrainas ja Kasahstanis.Tema kehapikkus on 20-22 cm, sabapikkus 

20 cm. Loom kaalub umbes 200 grammi. Tema saba alaküljele avanevad näärmed eritavad 

muskuselõhnalist rasvataolist nõret, mis peletab muid loomi ja sellepärast ongi küsitaval vähe  

looduslikke vaenlasi. Tagajalgade varvaste vahelised ujunahad ja külgedelt lapik saba võimaldavad  

tal kiiresti ja osavalt ujuda. Ta toitub selgrootuist,kaladest ja kahepaiksetest, ta sööb päevas sama 

palju kui ta ise kaalub. Lisaks Vene ...... le on olemas veel ka väike asurkond Püreneedes nn Pürenee 

.......... Mis nimi sobib lünkadesse! 

 

38.Hiinas ja Vietnamis kasvatatakse tehistingimustes tuhandeid kaeluskarusid, selleks, et saada neilt 

midagi, mis on oluliseks komponendiks Hiina rahvameditsiinis.Selline tegevus on Hiinas küll 

tänaseks riiklikult reguleeritud kuid Vietnamis aetakse seda loomapiinamisel tuginevat äri metsikult 

edasi. Mille saamise nimel piinatakse tuhandeid kaeluskarusid? 

 

39.Küsin suurepärast õlitaime, mille suurimateks kasvatajateks on  Mehhiko,Tshiili,Dominikaani, 

Indoneesia ja USA.Lähemal asuvatest maadest on tubli kultiveerija Iisrael. Üks pooligihaljas puu 

kannab aastas 100-120 vilja, millest saadakse maitse poolest  maailma parimaks salatiõliks  peetavat 

õli, mis näiteks praadimisel hakkab suitsema alles 250 kraadi juures(oliivõli näit juba 208 kraadi 

juures).Puu võib kasvada isegi kuni 65 m kõrguseks, kuid tavaliselt hoitakse kesmist 25 m 

juures.Tuntakse mitmeid erinevaid sorte, kuid levinuimad on Hass ja Fuerte. Nimetage nii taim kui 

selle vili! 

 

40.Nestle sattus hiljaaegu skandaali, kuna selgus, et nende poolt toodetav populaarne Fancy Feast 

nimeline toode, valmib orjatööjõudu ja sellega seotud inimkaubandust ära  kasutades. Mis laadi 

https://et.wikipedia.org/wiki/Veislased
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Sõraline&action=edit&redlink=1


toode on 1982 aastast valmistatav Fancy Feast?  

 

 

 

41.Kuidas nimetatakse sellist pilkupüüdvat lipsusõlme? Sama 

perekonnanime kannab maailmameister meeste iluuisutamise üksiksõidus aastast 

1996. MMidelt on tal ka kaks hõbedat ja kolm pronksi. OM jäi küsitava 

parimaks tulemuseks 4.koht Naganos 1998. 

 

 

 

42.Selle originaalse pakendiga naiste parfüümi paiskas möödunud 

aastal turule moemaja, mille asutas ajakirjanduse poolt „moemaailma 

pahaks poisiks” nimetatud provokatiivne ja autoriteetide vastu 

lugupidamatust üles näitav disainer. Peale disaineri enneaegset surma 1994 aastal, vaid 

neljakümne nelja aasta vanusena, võttis äri juhtimise üle, küsitava kauaaegne kaastöötaja 

Rossella Jardini.Nimetage moemaja/disainer? 

 

 

43.Kuidas nimetatakse Islandi köögile omast hapendatud lehmapiimast toodet-

midagi toorjuustu, kohupiima ja maitsestamata jogurti vahepealset?Toode sisaldab väga vähe 

rasva (u 0,5%), süsivesikuid 3%, kuid palju valku 15%. Selle toote valmistamise tehnoloogia toodi 

islandile norralaste poolt juba vähemalt 1100 aastat tagasi. 

 

 

44. Tallinnas Hirvepargis asub väike kalakohvik, mida peavad perekond Korzetsid. Gurmaanide 

poolt kõrgelt hinnatud söögikoha nime välja mõtlemise au kuulub Vladislav Korzetsile ja pean 

mainima, et üldjuhul igavavõitu nimedega eesti toidukohtade seas on see meeldivaks erandiks. 

Millist suurepäraselt sobivat ja humoorikat nime kannab see kohvik? 

 

 

45.Selle konjakimargi  üks kollektsioon kannab nime Tour du Monde, mis tähendab prantsuse 

keeles ümbermaailmareisi. Oma nime on saanud kollektsioon konjaki valmistusviisist.Pärast 

alkoholi nõuetekohast laagerdumist, täidetakse vaadid 70% ulatuses konjakiga. Vaadid laotakse 

konteinerisse ja konjak alustab  Le Havre  sadamast merereisi ida poole. Merel ollakse umbes kolm 

kuud. Siis naaseb laev sihtkohta, vaadid laaditakse maha ja joogil lastakse 3–5 kuud rahuneda. 

https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Laagerdumine&action=edit&redlink=1


Konjak villitakse ja iga pudel saab kaasa sildi, kuhu on kirjutatud, millise marsruudi see konjak 

läbis. Esimest korda kasutati seda tehnoloogiat 1990. aastal. Konjakimark on saanud nime ühe 

Eestist pärit konjakimeistri perekonnanimest. Sama nime selle huvitava konjakiga kannab ka üks 

Slovakkia õllebrand.Konjak? 

 

46.Millise, Kustas Kikerpuu seatud, Prantuse rahvalaulu laulis igas Eesti kodus tuntuks Jan 

Roosaar? 

47.1.augustil 2015 abiellus fotol olev Vanemuise ooperisolist, näitleja Tanel Jonasega ja kannab 

nüüd samuti perekonnanime Jonas.  Küsitava ooperi- ja operetirollide hulka kuuluvad Anastasia 

(Kálmáni „Silva“), Oscar (Verdi „Maskiball“, mõlemad Rahvusooperis Estonia), Sophie (Massenet’ 

„Werther“), Mozarti Papagena („Võluflööt“) ja Ninetta („La finta semplice“) ja Adele (Isouard’i 

„Loteriiloos“, kõik EMTA Ooperistuudio lavastused), Susanna (Mozarti „Figaro pulm“) ja La 

Charmeuse („Thaïs“, PromFest), Damon (Händeli „Acis ja Galatea“), Cupido (Offenbachi 

„Orpheus põrgus“), Esimene sopran ja Titania (Purcelli „Haldjakuninganna“), Madeleine de 

Faublas (Ábrahámi „Savoy ball“), Frasquita (Bizet’ „Carmen“), Mõisapreili (Aintsi „Rehepapp“), 

Viiu (Tubina „Reigi õpetaja“), Carlotta Giudelli (Webberi/Rice’i „Ooperifantoom“) jpt . Mis oli 

proua Jonase neiupõlvenimi? 

 

48. Kitarrist Laur Joamets hakkab juba varjutama tuntud  alternatiivkantrimuusikut, kelle bändis ta 

USAs mängib. Temast on kirjutanud mainekas Guitar Player ja ta on pälvinud tunnustava 

käepigistuse David Lettermanilt endalt. Youtube on täis videosid, kus on filmitud pigem Joametsa 

kui  bändile nime andnud solisti. Kes on see ka andekas kantrimuusik, kelle bändis Laur 

Joamets mängib? 

 

49.Nirvana esiksingliks oli 1988 aastal välja lastud „Love Buzz”. Loomulikult oli tegu 

kaverversiooniga juba 1969 kirjutatud loost, mis ilmus LP l „At Home”- Millise 1967-74 

tegutsenud legendaarse ansambli laulu kaver oli Nirvana alguseks?(Kuulete ka Nirvana 

versiooni laulust). 

 



50.Millise koosluse moodustavad RZA, GZA, U-God, Ghostface Killah, Masta Killa, 

Inspectah Deck, Method Man, Raekwon ja Cappadonna? Varem kuulus nende sekka ka Ol 

Dirty Bastard, kes sai aga 2004 aastal üledoosi ja suri maha. 

 

 

51.Nimetage  Franz Joseph Galli ja Johann Spurzheimi poolt väljamõeldud pseudoteadus, mis 

põhineb ideel, et psüühika erinevad moodulid ja funktsioonid asuvad erinevates aju osades. 

Sellega tegelejad  usuvad, et kolju kuju põhjal on võimalik hinnata inimese vaimseid võimeid ja 

omadusi. See idee põhineb oletustel, et kui mingi psüühiline funktsioon on hästi arenenud, on 

sellele vastav aju osa suurem ning et aju kühmude kuju kajastub ka kolju kujus.Eriti populaarne oli 

selleg pseudoteadusega tegelemine 19. sajandi keskel ning selle tagajärjel läksid matmispaikadest ja 

mujalt rändama mitmete suurmeeste koljud.  

 

52.See Flaami arst ja anatoom on tõenäoliselt  üks maailma ajalukku suurima jälje jätnud 

kääbuskasvu inimesi.Tema 1543 Baselis ilmunud raamat „Inimkeha ehitusest” koos jooniste ja 

üksikasjaliste kommentaaridega, millel kujutati skeletti, närvisüsteemi, lihaseid ja siseorganeid lõi 

tollase meditsiinimaailma pahviks. Küsitava Padova ülikoolis töötamise ajal sättisid kohalikud 

linnavõimud kurjategijate hukkamise graafiku vastavalt sellele, kuidas küsitavale oli lahkamiseks 

värskeid laipu vaja.1544 kuni 1562 töötas ta Karl V ja Felipe II õukonnaarstina.Seejärel aga hakkas 

ette valmistama palverännakut Jeruusalemma, mille käigus 1564 Zakhyntose saarel ka suri. Kes? 

 

53. Küsin  laialdaselt kasutatavat valu leevendavat ja põletikuvastase toimega ravimit, mis kuulub 

mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA) gruppi.Ravim loodi 1966 aastal ja 1973 paisati 

see ravimifirma Ciba Geigy poolt Voltareni nime all müügile. Selle ravimi kasutamine veterinaarias 

on India subkontinendil keelatud, sest ravimiga ravitud koduloomade korjused panid hävitava 

põntsu, seni miljonitesse ulatunud valgeselg kaeluskotka ja teiste raisakullide populatsioonile. 

Nimelt tekitab see ravim lindudel ägedat neerupuudulikkust. Kõrvalnähte esineb ka inimeste puhul 

aga üldiselt saab seda sisaldavaid ravimeid apteegist ka ilma retseptita osta. Puhtal kujul tarbimiseks 

on siiski vajalik arsti retsept.Mis ravim? 

 

 

54.Küsitav keemiline element avastati USAs II maailmasõja ajal tuumauuringute käigus ja seetõttu 

hoiti avastust ka pikalt saladuses. Avalikustati see lastele suunatud harivas raadiosaates Quiz Kids 6. 

novembril 1945. Nimetage see Glenn Seaborgi töörühma poolt avastatud element, mis meie 

kodudes leiab kasutust peamiselt suitsuandurites! 

 

 

55.15. jaanuaril 2001 tehti internetis kättesaadavaks esimene ingliskeelne versioon 

https://et.wikipedia.org/wiki/Idee


Wikipediast.Algselt oli Wikipedia aga ühe teise , teaduslikus mõttes kaalukama 

veebientsüklopeedia lisandus. Nimetage see 1999 aasta detsembrist kuni 2003 aasta septembrini 

kestnud veebientsüklopeedia, mille ta enda tütar lõppkokkuvõttes alla neelas! 

 

56.Praegu on fotol oleva Moskva hotelli ametlikuks nimeks 

küll Radisson Royal, kuid rahvas kutsub teda endiselt vana 

nimega.206 m kõrgune hotell, oli  avamise ajal 1957 

maailma kõrgeimaks hotelliks. Selle tiitli napsas hotellilt 

alles 1976 aastal Atlantas asuv Peachtree Plaza.Hotelli 

kunstikollektsiooni kuulub üle 1200 taiese 20 sajandi 

väljapaistvamailt vene kunstnikelt.Hotell läbis 2007-2010 

täieliku renoveerimise, mille kasutasid filmis „Die Hard 5” 

oskuslikult ära ka John McClane nimelised mehed. Mis 

nime all on see hotell rohkem tuntud? 

 

57.Eesti muuseumites säilitatakse praegu teadaolevalt kahte kuulsatele eestlastele kuulunud autot. 

Tallinna automuuseumi eksponaatide hulka kuulub Paul Kerese legendaarne Rambler. Kelle 

Pobeda on aga eksponeeritud Eesti maanteemuuseumis Põlvamaal, Varbusel? 2014 aasta suvel 

leidis Pobeda ka väärilist sihtotstarbelist kasutust, seoses ühe oma endise omanikuga seotud 

suurüritusega. 

 

58.Riia vanalinnas asuv Jauniela on läinud filmikunsti või 

täpsemalt (teleseriaalikunsti ajalukku) eelkõige kahel 

põhjusel(kuigi filme ja seriaale on seal vändatud oluliselt 

rohkem)Veel enne kui Jauniela muutus Sherlock Holmesi 

seikluste tarvis Baker Street iks, sai see tänav miljonite 

televaatajate jaoks tuntuks ühe muidu Bernis asuva 

tänavana. Mis tänavana? 

 

59.Küsin endist Eesti kurjategijat, keda Janar Filippov on EE veergudel nimetanud - Eesti 

krimiajaloo kõige eredamate sulgedega ehitud tegelaseks. Meest, kes Eestis esmakordselt süüdi 

mõistetud kuritegeliku ühenduse loomises(2001). Kohtus kuueks aastaks vangi mõistetud mees 

vabanes juba 2004 aastal ja tegi 2005 aastal jaanuaris„Artur Sirki”, kukkudes „täiesti 

ebakriminaalsetel „asjaoludel Amsterdamis ühe maja aknast ennast surnuks.Tema juhitud 

kuritegelik ühendus tegeles Euroopast, peamiselt Saksamaalt varastatud autode Eestisse 

smugeldamisega . Vahele jäi küsitav 1999 Valga piiripunktis valepassi kasutades jalgsi piiri 

ületades. Nimetage see haledalt  vahele jäänud „Ristiisa”! 

 

60.Inglismaal on komme pidada 12dal ööl peale jõule, ühele põllukultuurile pühendatud pidu. Peo 



käigus süüakse kindlasti kooki ja selgub ka ........kuningas. Millist põllukultuuri nii austatakse? 

 

 

61.Fotol on üks neist Eesti kunstnikest, kes arvati riigileivale.Veel 

kaks aastat tagasi nimetati Areenis teda - autsaideriks, kes ei mahu 

Eesti kunsti raamidesse.Teda ennast on samas artiklis kirjeldatud 

järgnevalt- Ta võib minna Mutant Discole, hargivahel rippumas umbes 

viisteist muna, peas ports täispuhutud kummikindaid. Ta võib värvida 

näo mustaks, panna selga musta latekskostüümi ja ronida kuus päeva 

tundide kaupa Viinis 21er Hausis hiiglasliku penoplastist kuubiku 

otsas, sellest tükke välja raiudes. Ta võib istuda postamendi otsa 

pandud diivanil ja “Viini NoKus” plaate mängida. Ta võib pakkida oma seitse asja ja sõita Burkina 

Fasosse assisteerima fotograafi, kel on plaanis pildistada üles kõik Aafrika kuningad. Kes on see 

pikalt Viinis tegutsenud EKA keraamikaosakonna lõpetanud skulptor? 

 

62.21. aprillil tähistatakse ka Eestis Võrdse palga päeva.BPW Estonia / Eesti Ettevõtlike Naiste 

Assotsiatsioon/ korraldab sel puhul juba mitmendat aastat üht meeleolukat  aktsiooni. 21. aprillil 

pakutakse söögikohtades üle Eesti ühe komponendiga sööke ja ilma selle komponendita sööke kahe 

erineva hinnaga. Komponendiga eine on 29,9% kallim kui samasugune eine ilma selle osiseta. 

.Nimetage kas see kampaania või siis hinnavahet põhjustav osis! 

 

63.EPLi poolt 2015 detsembris kokku pandud „Mõjukate riigiteenrite edetabelisse” TOP 20 sekka 

mahtus ainult kaks naist - Tartu Ülikooli professor Hele Everaus ja küsitav, kes töötas kaks aastat 

haridus- ja teadusministeeriumi asekantslerina, kuid sai tuntuks Tartu Ülikooli Narva kolledzi 

juhina.Praegu juhib küsitav rektorina Eesti Sisekaitseakadeemiat.  Kes? 

 

64.See Lavakunstikooli XII lennu lõpetanu, sai üle NSVL i tuntuks kui mängis  veel 

tudengina Katariina II rolli teleseriaalis Mihailo Lomonossov. Eesti filmidest võib teda 

näha „Äratuses” , „Ainult Hulludele” ja „Nipernaadis”Kutselise näitleja leiba sõi ta 

peale lavakunstikooli algul Ugalas ja seejärel Vanalinnastuudios. Peale 1993 aastat pole 

temast suurt midagi kuulda olnud. Kes on see 1984 aastal Panso nimelise preemia 

pälvinud näitleja, keda Venemaal tuntakse tõenäoliselt rohkem kui Eestis? 

 

65.Kui 1917 aasta veebruarirevolutsiooni ajal tungisid mässavad madrused ja töölised Paksus 

Margareetas asunud vanglasse, et vabastada sealsed vangid, sooviti vabadusse lasta eelkõige 1905 

aasta revolutsiooni ajal Uuel Turul haavata saanud ja seejärel arreteeritud naisrevolutsionääri, kes 

oli aga paraku vabadusse pääsenud juba 1910 aastal, põgenedes Siberist asumiselt Soome kaudu 

Euroopasse. Kes oli see ka Aleksander Keskküla armukeseks peetav naine, kes jättis Eesti 

kultuurilukku muuhulgas jälje ka „Robinson Crusoe” eestindaja ja taarausuliste ajakirja 

http://www.delfi.ee/teemalehed/mutant-disco


Hiis toimetajana? 

 

 

 

66.Kes on selle 22.juulil 2011 loodud 

„taiese” autoriks? 

 

 

 

 

 

 

67.Fotol on tuntud Venetsueela „terrorist” Carlos „The Jackal”. Ta kasvas üles rikka Venetsueela 

advokaadi peres kolmest vennast keskmisena.Teades Carlose päris eesnime, ei tohiks erudeeritud 

kilvaritele valmistada mingit probleemi, Carlose noorema ja vanema venna eesnimede kirjapanek. 

Tehke seda! Millised eesnimed pani advokaat Jose Ramirez Navael oma esimesele ja 

kolmandale pojale? 

68. See rikkalikult kaunistatud Itaalia relvafirma Bernardelli 

kaheraudne jahipüssimudel, kannab oma tuntuima kasutaja auks tema 

nime. Saadaval on nii tavaline kui De Luxe mudelid. Internetipoodides maksavad sellised relvad 

sõltuvalt seisukorrast kuni 3500 USD.Relvale nime andnud,üldiselt täpse käega mees, kirjutas selle 

relvamudeli ajalukku, peaaegu 55 aastat tagasi, mil ta tegi otsustava lasu. Kelle nime kannab see 

relvamudel? 

 

69.Juba Suvorovi aegadest peale õpetati Venemaal sõdureid täägirünnaku ajal torkama vastast 

kõhtu. Alates 1864 aastast pidid aga vene sõdurid ringi õppima ja edaspidi suunama täägilöögi 

vastasele rinda. Mis põhjustas sellise muutuse? 

 

70.Maschinengewehr 08 ehk MG 08 oli Saksa armee peamiseks raskekuulipildujaks I Maailmasõja 

rinnetel. Kuulipilduja sai endale hüüdnime Berliini eeslinna järgi, millises asunud relvatehases neid 

Maximi kuulipilduja modifikatsioone toodeti. Mis oli selle kuulipilduja hüüdnimeks? 



 

 

 

 

 

 

71.Fotol on tuntud Ameerika meelelahutaja Edgar Bergen( näitleja ja 

modelli Candice Bergeni isa) koos ühe 1938 omaloodud tuntud 

nukktegelasega. Küsingi selle nuku nime aga mitte austusest Edgari 

talendi vastu vaid seepärast, et sama nime kannab Vaiko Epliku 

plaadifirma. 

 

 

72.Nähtavate tööde autori, USA nüüdiskunstitähe, Eesti päritolu tuli välja 

umbes 4 aastat tagasi. Möödunud aastal korraldati KUMUs ka tema kunsti 

ülevaatenäitus-”Kodus ja võõrsil. Ameerika unelmas elades” Kes on see 

kunstnik? 

  

 

 

 

 

 

73.Küsin teatrigurmaanist Eesti riigiprokuröri, kes 2011 kutsus näitlejaid kohtusse protsesse 

jälgima ning osales 2012 aasta jaanuaris NO99 teatri poolt lavale toodud aktsioonis NO66,9 

alapealkirjaga  „Hukkamõistetud”. 2014 aasta sügisest juhib küsitav Riigiprokuratuuri 

süüdistusosakonda. Kes? 

 

74. Picasso ja Dali venelannadest armastatuid ja muusasid on palju 

küsitud. Sellel fotol on aga 1910 aastal sündinud Lidia Delektorskaja, kes 

oli ühe tuntud kunstniku erasekretäriks, muusaks ja armastatuks kunstniku 

viimased 19 eluaastat. Nad kohtusid kui naine oli 25 ja kunstnik 65. 1939 

aastal jättis küsitav kunstnik Delektorskaja pärast maha naise, kellega oli 

abielus olnud 40 aastat.1947 aga maalis naisest kuulsa portree, mis asub 

praegu Ermitaazis. Delektorskaja annetas enamuse kunstniku poolt talle 

pärandatuid töid Ermitaazhile ja Pushkini nimelisele muuseumile. Kelle 



muusa oli Delektorskaja? 

 

 75.Kuulete laulmas naist, kes sai kuulsaks juba 14 aastasena ühena rockbändi  Evanescence 

asutajaist. Kes laulab? 

 

 

 

 

76.Juminda miinilahingus uputati kokku 64 laeva.Suurim ohvrite arv oli Paldiskist Kroonlinna teel 

olnud2191 brutotonnisel vene aurikul, mille pardal oli u 3900 inimest, kellest uppus 3831.Toona oli 

tegu mereõnnetusel ühe laevaga hukkunute maailmarekordiga. Aurik kandis ühe geograafilise 

objekti nime.Nimetage see õnnetu lõpu leidnud laev! 

 

77.Revolutsiooniline Prantsusmaa keelustas orjakaubanduse Atlandi ookeanil 1894, Suurbritannia 

1807. Milline riik tegi seda aga esimesena juba aastal 1792? 

 

 

78.Õuntel on oluline osa vähemalt kolmes Vana-Kreeka mütoloogiast tuntud muistendis. Kes ei 

teaks siis Trooja sõja puhkemise põhjuseid või Heraklest Hesperiididelt kuldõunu varastamas. Aga 

nimetage tuntud naiskangelanna, kelle teele poetatud kolm kuldõuna(mis samuti Hesperiidide 

puult nopit) aitasid Melanioni(või Hippomenese) nimelisel noormehel küsitava neiu südame ja 

käe võita! 

 

 

79.Ajalooürikutes  mainitakse seda püha reliikviat esimest korda aastal 800, mil Karl Suur olevat 

selle andnud paavst Leo III hoida. Karl olla selle saanud pulmakingiks Bütsantsi keisrinna Irenelt. 

Paraku läks see Vatikanist kaotsi kui Karl V oma vägedega 1527 Rooma vallutas. Hiljem olla see 

veel Calcatta nimelises Itaalia külas  üles leitud ja  igaaastaselt olla seda ka Uusaastapidustuste 

käigus  linnatänavail, uhkelt kaunistatud kastis, rahvale näidatud, kuni 1983 aastal, oli arvatavasti 

üks kohalik vaimulik selle, tõenäoliselt kasti pärast, ära varastatud. See on aga ainult ühe reliikvia 

lugu. Kokku olla neid  väärtuslikke reliikviaid, mida saab olla siiski vaid üks, mingil ajahetkel 

loetletud erinevates Euroopa pühakodades kokku 18 tükki(näiteks Antwerpenis, Auvergne’is ja 

Stoke-on-Trentis), aga enamus neist olla reformatsiooni ja Prantsuse revolutsiooni ajal kaotsi 

läinud.Mis reliikviast on jutt? 

 

 



80. Lõpetuseks ja Indrek Paavle mälestuseks üks „Punase lurjuse” küsimus. See 1894 Kadrina 

vallas sündinud ja kohalikus vallakoolis ning Rakvere Õpetajate seminaris õppinud mees, osales 

Eesti Vabadussõjas Nõukogude Venemaa Eesti Punaarmee 3. Eesti Kütipolgu ülemana. Osales 

1924. aasta 1.detsembri riigipöördekatses Jaan Anveldi sõjalise nõuandjana. Ta tabati pärast 

ülestõusukatse mahasurumist, 6. detsembri öösel Aegviidus ja hukati 8. detsembril 1924 Tapal, 

Männimäe soos, koos oma adjutandi Richard Kääriga. 1940. aastal maeti nende põrmud ümber 

Tapa linna. Tapa ühele peatänavale - Pikale tänavale-anti aga tema nimi. Kui praegu mõni tänav 

küsitava järgi ringi nimetada siis sobiks selleks ehk Sauna tänav Tallinna vanalinnas.Nimetage see 

„punane lurjus”! 

 

 

1.Omaan 41.Eldredge sõlm(Todd Eldredge) 

2.Punjabi keel 42.Moschino 

3.jõululoterii 43.Skyr 

4.katarid 44.Kalambuur 

5.seloodid 45.Kelt 

6.McDonald s 46.”Põdra maja” 

7.Liibüa ja Tsaad 47.Pirjo Püvi 

8.Orkla group 48.Sturgill Simpson 

9.FitBit 49.Shocking Blue 

10.Vodafone 50.Wu Tang Clan 

11.Mackenzie jõgi 51.frenoloogia 

12.Spratly saared 52.Vesalius 

13.Zlin 53.diclofenak 

14.Saraatov 54.Ameriitsium 

15.Francisco de Orellana 55.Nupe(e)dia 

16.Anu Ennok 56.Ukraina 

17.Harry Stiles/ One Direction 57.Gustav Ernesaks 

18.Dallas Mavericks 58.Blumenstrasse 

19.FC Santos 59.Hillar Grünbaum 

20.Nick Bolletieri 60.uba 

21.ayahuasca 61.Kris Lemsalu 

22.dukhad ehk tsaatanid 62.”Tilliga ja tillita” /till 

23.abra 63.Katri Raik 

24.Animatsuri 64.Katrin Kohv 

25. vennad Urbid 65.Marta Lepp/Kirshbaum 

26.Claire Danes 66.Anders Breivik 

27.Candice Swanepoel 67.Vladimir, Lenin 

28.Beata Szydlo 68.Hemingway 

29.Filipiinid 69.Venemaa liitus Genfi konvektsiooniga 

30.Gulnara Karimova 70.Spandauer (Spandau järgi) 

https://et.wikipedia.org/wiki/Tapa
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Käär&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/1940


31.Ivo Felt 71.Mortimer Snerd 

32.Lars Kepler 72.Ray Pettibon 

33.Mae West 73.Steven Hristo Evestus 

34.William Somerset Maugham 74.Henri Matisse 

35.”Tüdruk rongis” (Girl in the Train) 75.Amy Lee 

36.addaks 76.Balhash 

37.desman 77.Taani 

38.sapp 78.Atalanta 

39. Ameerika pirnloorber /avokaado 79.Püha eesnahk 

40.kassitoit 80.August Lillakas 

 


