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1. Mis teeb selle video erakordseks, ainulaadseks, kordumatuks? 

 

2. Aastatel 1992-2011 olid Eestis kehtinud paberrahadel erinevate Eesti ja Eestiga seotud kultuuriheeroste 

portreed. Enne II Maailmasõda Eestis kehtinud Günther Reindorffi kujundatud paberkroonidel olid aga 

reeglina anonüümsed portreed või maastikuvaade (50-kroonine). Keda oli aga kujutatud 5-kroonisel 

paberrahal? 

 

3. Peale 1585 aastal sõlmitud Kroneborgi rahulepingut müüdi osa Magnusele kuulunud maavaldusi 

Kuramaal suurmaavaldajatele - Embūte (saksa Amboten) – hertsog Kettleri vennapojale Wilhelm Kettler 

von Nesselrodele; Dundaga (saksa Dondangen) metsarikkad piirkonnad Poola kuningriigi kantslerile 

vabahärra Martin von Berzewiczile, kes selle varsti aga Levin von Bülow´ile edasi müüs; ja ka 

Neuhausen poolakas Pawel Vernikule. Mis nime all tunneme me Neuhausenit täna? 

 

4. Sündides sai ta nimeks Christopher, San Fransisco boheemlasringkonnad tundsid teda nime all Kit. 

Tema tõeliselt mehise lelle Isaaci arvatess, oli ta oma elu esimesed 27 aastat raisanud andetule värvidega 

plätserdamisele ja klimberdamisele, ometi, kui ta oli kunagi proovinud hobuse seljas istuda ja ka 

poksida. Ent siiski, kuusaks sai see 19. sajandi kirjanduslik tegelane väga mehise mehena ja hoopis 

mehisema eesnimega Friscost kaugel põhjas. Kes on see kirjanduslik tegelane? Ja kes on autor? 

 

5. Selle elevandipildiga õllemargi sünniaastaks on 1922, nime sai ta aasta hiljem elevandijahil toimunud 

õnnetuses hukkunud kompanii looja George Hursti mälestuseks. Täna müüakse seda Diageo grupi 

suurimat ja üpriski laialdaselt eksporditavat õllebrändi ainuüksi sünniriigis üle 700 000 hektoliitri. Mis 

riik, mis õlu?  
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6. 1979. aastal andis Meloodia plaadifirma välja nn split-albumi flexi-diskil ehk plastmassist "vinüüli" 

mille ühel küljel oli kaks megabändi Boney M. lugu ja teisel küljel kolm ühe Eesti ansambli lugu - mis 

Eesti ansambel? Lisame veel, et bänd loodi 1974. 

 

7. Sir Francis Cichester (17 September 1901 – 26 August 1972) oli tuntud ja tunnustatud soololendur ja 

soolopurjetaja, kelle nimel oli 60ndatel aastatel mitu üle atlandi soolopurjetamise rekordit. aga tema 

esimene rekord oli esmakordne soololend (idast läände) üle he veekogu. see 1500 miiline lend venis aga 

ootamatult pikaks, kuna teisel vahepeatusel Lord Howe saare juures ta vesilennuk uppus ja saareelanike 

abiga kulus lemnnuki taastamiseks 9 nädalat. Mis veekogu? 

 

8. Üks riik on mänginud jalgpalli MM-i valikturniire nii Euroopa, Aasia kui ka Okeaania valikgrupis. Mis 

riik? 

 

9. Pärast II ilmasõda asutati Eestis palju kohalikke kommunistliku partei häälekandjaid, mis pidid valitseva 

partei ideoloogiat rahvale kenasti edastama. Nende ajalehtede nimevalik peegeldas paljuski tollast aega. 

Nii asutati ja ilmusid Viru Sõna, hiljem Punane Täht, praeguse nimega Virumaa Teataja Lääne-

Virumaal. Jõgeval ajaleht Kolhoosnik ja Kiir, hiljem  Punalipp, mis ilmub praegu nime all Vooremaa jpt. 

Siiski on üks regionaalne ajaleht, mis ilmub peaaegu asutamisest saadik sama nime all. Asutati 8. märtsil 

1951 nimega Bolševistlik Lipp. 1. jaanuarist 1953 nimetati ümber praeguse nimega, millise all ilmub 

siiamaani. Mis ajalehega on tegemist? 

 

10. Mis heli ja kelle loodud?  
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11. Näete 1966. aastal sündinud kunstniku maali “Arstid”. Kelle? Et keerulisemaks teha, lisame, et teos ei 

ole tema loomingule väga iseloomulik. Et lihtsustada lisame valiku preemiatest, mis kunstnik on saanud 

– 1993, Tokko & Arrak galerii preemia, 2001 Konrad Mäe preemia, 2005 Kristjan Raua nimeline 

preemia. 

 
 

12. 1973. Aastal keelati Nõukogude Liidus kui nõukogude sportlasele sobimatud ära 4 spordiala, millised? 

 

13. Küsime kahte kompaniid. Esimene on pärit Jaapanist ja toodab keskformaat fotokaameraidkaameraid 

aastast 1940. Profifotograafide poolt kõrgelt hinnatud tootja. Teine kompanii alustas tegevust aastal 1993 

Taanis, ning on samuti spetsialiseerunud keskformaatkaamerate tootmisele. 2009 aastal võtsid taanlased 

jaapanlastelt üle 45 protsenti, detsembri algusest juba kõik, ja nüüd on leivad lõplikult ühes kapis. 

Lisame veel nii palju, et täna maksab jaapanlaste kalleim kaamera ca 6000 dollarit ja taanlaste kalleim ca 

50 000 dollarit (ilma objektiivideta). Mis kompaniid? 

 

 

14. Üks igapäevases kasutuses olev tarbeese on juba keelatud reas Aafrika riikides (nt Kongo, Ruanda, 

Lõuna-Aafrika Vabariik), alates jaanuarist 2011 on see ese keelatud Itaalias. Mis ese? 

 

 

15. Me ei küsi esitajat ega autorit, need tunnete te ära. Me küsime, kellele on see lugu pühendatud?  
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16. Jalgpalli MM-i on mängitud 20 korda, kuid on vaid kolm riiki, mis on ühekordsed maailmameistrid. 

Nimeta need kolm. Arusaadavalt on mitmekordseid meistreid rohkem. 

 

17. Ta on hulkur. Endine sõjaväepolitseinik. Kui riiided mustaks saavad, ostab ta uued. Tema filminägu on 

seotud saientoloogiaga. Kes on see kirjanduslik tegelane, ja mis on autori nimi? 

 

18. Selle 9-kordse maja aadress on Õismäe tee, 136/138/140/142/144/146/148/150. Kuidas seda maja 

kutsutakse? 

 

19. Euroopa rekordinternatsionaalidest jalgpallis jõudis esimesena maagilise 150. koondisemänguni sakslane 

Lothar Matthäus. tänaseks on ta oma 150. mänguga selles edetabelis langenud neljandaks, kes on kolm 

esimest? Kui matthäus jõudis 150neni aastal 1990, siis kolmanda koha omanik aastal 2009, teise koha 

omaniku karjäär on veel jätkumas, esikohamees pidas viimase koondisemängu aastal 2010. 

 

20. Hiina Rahvavabariigi esimees Mao on tuntud oma ekstreemsete ettevõtmiste poolest. Kelle vastu 

võideldi Mao eestvõttel 1958 aastal algatatud „Nelja kahjuri kampaanias”?  
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21. Kes on need augustis 2014 tartusse kolinud neli noort naist? 

 

22. Selle aasta märtsis püstitas eestlane ühel kergejõustikualal maailmarekordi. Juba see on 

tähelepanuväärne. Veel tähelepanuväärsemaks teeb selle tõik, et ta tegi seda osaliselt paljajalu. Kes ja 

mis alal? Vastamisel on abiks armastus muinasjuttude vastu.  

 

23. See Euroopa linn on plaanis lähema 30ne aasta jooksul kolm kilomeetrit ida poole kolida. Ümber 

tõstetakse 21 hoonet, nende hulgas kirik, mis on valitud selle riigi ilusaimaks. Kolimine peaks lõppema 

aastaks 2040. Mis linn ja miks? 

 

24. Tänane BC Kalev/Cramo liitus eesti korvpalli meistriliigaga aastal 1998 meeskonnana, kus mängisid 

kuni 18 aastased mängumehed allan dorbeku juhendamisel. põhihooajal kaotati kõik 25 mängu ja jäädi 

viimaseks. (play-offis saadi kül Puuviljaparadiisi üle üks võit, kuid see ei päästnud viimasest kohast). 

Aasta hiljem vahetati nime ja tuldi uue nime all aastal 2005 Eesti meistriks. Siis renditi kuulus Kalevi 

nimi. küsime, mis olid klubi kaks esimest nime? 

 

25. Kuivõrd venelastel on vähe "ristinimesid" on nad mihklid olemasolevaid erinevateks hellitusnimedeks, 

tuletisteks, keerama. Kui inimest kutsutakse Nimega Njura, siis mis on tema passi kirjutatud?   
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26. Tsaari-Venemaal oli viinamüük teatavasti riigi monopol. Kuidas tähistati neid kohti, kust oli võimalik 

viina osta? 

 

27. Mille lipp on pildil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Eesti loomariigi vanuserekordiks loetakse 134 aastat, mis fikseeriti 1993 aasta 15. veebruaril leitud 

Eestis haruldase liigi isendil. Mis liik? 

 

 

 

 

29. Ta on sündinud 18.07.1975 Londonis, tema vanemate eesnimed on Arul ja Kala, õde-venda on Kali ja 

Sugu. Üleilmselt tuntuks sai ta 2006. aastal ilmunud albumiga "Kala", mis oli ka mis oli ühtlasi ka Vikas 

Swarupi romaani Hollywoodi ekraniseeringu (rež Danny Boyle ja Loveleen Tandan) soundtrackiks. Kes 

on see elektroonilise muusika artist? 

 

30. Propelleri tõenäilikult kuulsaim lugu on "Helinälg", lugu sellest, kuidas Karuks vangitornis istus. Sõnad 

Peeter Volkonski. Aga viis on rahvaviis. Küsimegi, kelle rahvaviis?   
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31. Kes on see, kelle tegevust on tema elu jooksul ainsana maailmas tunnustatud nii Nobeli rahupreemia, 

USA Presidendi Vabadusmedaliga kui ka Lenini medaliga? 

 

32. Mis nime all on rohkem tuntud James Newell Osterberg, Jr? Ta on sündinud 21. aprillil 1947. USAs 

Michigani osariigis. Oma isa poolt on ta iiri ja inglise päritolu, oma ema poolt taani ja norra verd. 

Perekonnanimi Osterberg tuleb sellest, et tema isa adopteeriti rootsi-ameerika päritolu perekonna poolt. 

Peter Jacksoni filmi Lord of the Rings (2001, esimene triloogiast) tegemisel kasutasid  animaatorid tema 

lavalist liikumist eeskujuna Guglunki karakteri loomisel. 

 

33. Selle ruumi nimi kõlab kui puhteestikeelne sõna, kuid ometi on see sõna pea sama nii saksa, vene, 

prantsuse, inglise, rootsi kui itaalia keeles. üldiselt leiab neid kindlalt maalt, kusjuures nad võivad olla 

nii aktiivsed, kui ka passiivsed, või ka eriotstarbelised. Samas leiab neid ka merel liikuvatelt objektidelt. 

millega on tegu? 

 

34. Esimene Panso preemia anti välja 30. 11.1978. Kes oli selle esimene laureaat? 1980-1992 oli ta 

Noorsooteatri näitleja, 1992-2007 "peda" režiiõppetooli juhataja. Tema tänast töökohta me siin ei ütle. 

 

35. Laulavad kolm meest, kes?  
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36. Tavaliselt kujuneb kõrtsidel välja oma kindel külastajaskond. Inimesed, kes on kuidagi seotud, omavahel 

kas ühiste huvialade või maailmavaadete poolest. XIX sajandi Moskva ei olnud selles suhtes erand.  Olid 

kõrtsid, restoranid ja muud söö- ja meelelahutuskohad, kus käis kindel publik.  Oli aga üks kõrts, Jegor 

Kapkovi trahter, kuhu oli väga raske tööjõudu, ettekandjaid, leida. Peaaegu keegi ei tahtnud seal seda 

tööd teha. Kes olid selle kõrtsi stammkunded? Isand Kapkovi juurde hakkas rahvas kogunema kella 4-

5 paiku hommikul. 

37. Kes on ainuke eestlasest jalgpallur kes Wembley staadionil värava löönud? 

38. Pildil on kaks  heliloojat aastal 1958 käsmus. Kes? 

 

39. Toomas Hendrik Ilves, Võtikvere raamatupäeval 09.08.12: "Ma olen leiutanud isegi ühe 

žanrimääratluse, mille alla saab mahutada paljud Eesti Ekspressis ja mujal ilmunud kirjatükid. See on 

XXX. Selle žanri lugude autorite sõnul on nemad ise ülimalt targad, aga Eesti riigis kõik asjad väga 

halvasti ning riigijuhid viimased lollpead, kes mitte millestki aru ei saa," selgitas Ilves. Küsime 

presidendi leiutatud sõna. 

40. Guy Laliberté on Kanada miljonär – ettevõtja, filantroop, pokkerimängija ja üks esimesi kosmoseturiste. 

Ta on saanud Kanada riigi kõrgeima tunnustuse, on 2004 ajakirja Time poolt valitud 100 mõjukaima 

isiku hulka maailmas, tal oma täht Hollywoodi kuulsuste alleel. Küsime millega tegeleb tema 1984. 

aastal loodud firma, mis praeguseks tegutseb viiel kontinendil ja mille palgal on üle 4000 inimese? 
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Vastused (koostajateks Andres Keil, Ahto Külvet, Mihkel Laar, Tanel Vari ja Reigo Kuivjõgi) 
 
 1. Esimene video youtube’s 
 2. Kunstniku autoportree kalurina 
 3. Vastseliina 
 4. Smoke Bellew ja Jack London 
 5. Keenia, Tusker 
 6. Apelsin 
 7. Tasmaania meri 
 8. Iisrael 
 9. Koit, Põlvamaa ajaleht 
 10. Windows 95 stardikõll, Brian Eno 
 11. Poes vaatamist ja netist ostmist ning vastupidi 
 12. Karate, kulturism, naiste jalgpall, bridž. 
 13. Mamyja, Phase One 
 14. Kilekott 
 15. Martin Luther King 
 16. Inglismaa, Prantsusmaa, Hispaania. 
 17. Jack reacher, lee child 
 18. Hiina müür 
 19. 3 - Martin Reim, 156, 2 - Iker Casillas, 161, 1 Vitalijs Astafjevs, 166 
 20. Varblased, rotid, sääsed, kärbsed 
 21. Jaanika Arum, Kärt Tammjärv, Linda Kolde, Marian Heinat. 
 22. Hans-Christian Hausenberg, mitmevõistlus 
 23. Kiruna, kaevanduse laienemine 
 24. Canin ENM, Ehitustööriist 
 25. Anna 
 26. Punalippudega 
 27. Tartu Sadam 
 28. Ebapärlikarp 
 29. MIA 
 30. Rootsi 
 31. Nelson Mandela 
 32. Iggy Pop 
 33. Kasematt 
 34. Toomas Lõhmuste 
 35. Tarmo Urb, Toomas Urb, Peeter Tooma 
 36. Teiste kõrtside ettekandjad 
 37. Taavi Rähn, omavärav Inglismaa koondise vastu 
 38.  Veljo Tormis ja Arvo Pärt 
 39. Ütk 
 40. Cirque du Soleil, tsirkus 
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