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Küsimused: Räpina (Jaan Lomp, Omar Kaljuvee,
Mari Kala, Riho Zupsman)

1) See laevatüüp oli nii mitmekülgne, et laeva
eluajal võis seda mitu korda ümber ehitada
sõjalaevast kaubalaevaks ja vastupidi.
Sellegipoolest oli neid nii kallis ehitada, et
enamused ehitatigi algselt kaubalaevadeks ja
kõigest vähesed sõjalaevadeks. Seevastu
vaenlaselt võidetud laevad kohandati aga
sõjalaevadeks. Tavaliselt oli niisugustel
laevadel 3–5 masti ja neid kasutati kuni 18.
sajandini, millal paremini konstrueeritud ja
kindlaks otstarbeks määratud laevad (prikid ja
liinilaevad) nad välja tõrjusid. Ka Inglise
kuulus laev „Golden Hind“ oli just seda tüüpi.
Samuti on neid palju kullalastiga ka merepõhja jäänud. Kuidas neid laevu kutsuti?
2) “NOOR-EESTI” rühmituse vaimukaim liige oli vahest ……………………, keda omal ajal
peeti isegi Oscar Wilde`i taaskehastuseks. Huvitaval kombel ei avaldanud ta elu jooksul siiski
ühtegi teost, kuid sai selletagi tuntuks. Näiteks sügisel 1906 kuulutas ta, et sellel aastal ilmub
tema romaan “Igavene suvi”. Romaani ei ilmunud, sest nagu küsitav hiljem rääkis. Oli ta
tutvunud I.Linnakoski romaaniga “Laul tulipunasest lillest” ning leidnud, et soomlane oli kõik
ära öelnud, mida tema kavatses kirjutada. Vihjeks veel niipalju, et ühes tuntud Eesti
kirjandusteoses tegutseb samanimeline isik. Kes?
3) Vanas testamendis on kirjutatud, et kui Efraimi pojad ja pojapojad läksid Gati elanike karju
ära võtma, siis Gati mehed, maa päriselanikud, tapsid nad kõik maha. Efraim leinas oma poegi
ja pojapoegi kaua kaua, siis ta aga heitis oma naise juurde, see sai käima peale ning tõi ilmale
poja. Pojale pandi nimi, mis tähendas õnnetust, mis tema koda tabanud oli. Kui nad vaid
oleksid teadnud, kes seda nime hilisemalt kunagi kandma hakkab, oleks nimepanek ilmselt ära
jäänud. Mis nimi?
4) Petserimaalt valitud I Riigivolikogu liige Nigul Kaliste olevat 1938. aastal väitnud, et ta pole
elu sees midagi (millestki või kellestki) kuulnud. Näiteks Soomes seevastu oli viimasest teadlik
isegi Mikael Agricola ja seda juba 1551 aastal. Millest või kellest on jutt? (Kagu-Eestlastel ei
tohiks küll vastamisega probleeme olla)
5) Pildil olev mees sõnastas oma töös "Computing Machinery
and Intelligence" katse, mis on saanud tuntuks temanimelise
testina. Katse mõte on anda hinnang tehisintellekti tasemele.
Idee seisnes selles, et arvutit saab tõeliselt intelligentseks
lugeda siis, kui inimvaatleja ei suuda vestluse järgi aru saada,
kas ta suhtleb inimese või masinaga. Testi nimi?
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6) Pildil on üks Sotchi olümpiamängude võitja, kes?
Spordiala annab veel ühe punkti.

7) See rõivaese on Araabia ja Põhja-Aafrika beduiinide avar
varrukateta mantel, mis on valgest aga ka tumesinisest või mustast
tihedast villasest riidest, enamasti on sel kapuuts. Seda jäljendati
Euroopa moerõivastuses 19. sajandi keskpaiku. Mis rõivaese?

8) Selles väga vanas Euroopa linnas on
praegu elanikke ligikaudu 700 00. Meie
ajaarvamise algul nimetati linna Colonia
Caesaraugustaks, millest on tulnud ka linna
praegune nimi. Aastal 2008 toimus seal EXPO
(maailmanäitus) ja 2012 oli linn Euroopa
kultuuripealinnaks. Oma panuse on küsitav linn
andnud ka Tallinna arengusse. Mis linn?

9) Selle kalendrikuu leedukeelne nimi on
spalis, valgevenekeelne kastrõtšnik (кастрычнік), ukrainakeelne žovten (жовтень),
poolakeelne październik, tšehhikeelne říjen ja bretoonikeelne Here. Nimeta see kalendrikuu.

10) See USA diplomaat, riigiametnik ja ajaloolane (19042005) on viibinud USA asekonsulina 1928. a Eestis, hiljem
Lätis ja Berliinis. Ta on täitnud mitmeid diplomaatilisi
ametiposte, sh oli 1952. a suursaadik NSV Liidus ning
1961-1963 Jugoslaavias. Oli üks peamisi Marshalli plaani
koostajaid ning raadiojaamade Vaba Euroopa ja Vabadus
käivitajaid. Tegeles ka teadustööga, on kirjutanud raamatuid
USA ajaloolistest suhetest Venemaa ja NSV Liiduga,
avaldanud mälestused. Küsitav jäi elu lõpuni oma riigi
välispoliitika kritiseerijaks. Teda on peetud USA 20. sajandi
mõjukaimaks diplomaadiks. Kes?
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11) Johanna Basfordi raamatut nimega «Secret Garden» on tänaseks müüdud üle miljoni
eksemplari ja see on ilmunud 14 keeles. Raamat saavutas näiteks Prantsusmaal suurema
populaarsuse kui kõige menukam kokaraamat. Raamat jõudis kiiresti Amazon.com
raamatupoe bestsellerite tabeli tippu ja on siiani esikümnes. Nüüd on esimese eesti
kunstnikuna loonud samalaadse raamatu Anu Purre. Mis tüüpi raamatuga on tegemist?
12) Selle Ameerika presidendi esimene naine suri Valges majas. Harukordne oli ka see, et ta
abiellus uuesti olles veel president. Oma teise abikaasaga koos külastas ta esimese USA
presidendina ametis olles Euroopat. Kes on kursis numismaatikaga teab teda 100 000
dollarilise rahatähe pealt. Kellest on jutt?
13) Sügisel rõõmustab see taim meid
ilusate dekoratiivsete valgete õitega, aga
tema väga elujõuline ning väge täis
juurestik võib lõhkuda drenaažisüsteemi
või tungida läbi asfaldi, tellis- ja
betoonimüüride kõigutamisest rääkimata.
Kord juba kasvama hakanud, on teda
pea võimatu hävitada, ta on justkui
mitmepealine draakon, kelle ühe
maharaiutud pea asemel kolm uut
kasvavad. Inglismaal on kinnisvara
müügihooaeg seotud selle taime
vegetatsiooniperioodiga. Taim kuulub
maailmas 100 kõige agressiivsema
taimeliigi hulka ning on meilgi võetud
looduslikku tasakaalu ohustavate liikide
nimistusse. Mis taim?
14) 1987. a mai lõpul põhjustas läänesaksa noormees Mathias Rust oma lennuga Helsingist
Moskvasse ülemaailmse skandaali. Mõni päev enne seda sündmust lendas venelane
Svistunov NSV Liidust omavoliliselt Rootsi, kütuse lõppemise tõttu maandas lennuki küll
Ojamaa ehk Gotlandi lähedale merre (vist nii 500 m kaugusel rannast), aga pääses õnnelikult,
sai küll karistada. Mis liiduvabariigist ta teele asus?

15) Kes on pildil?
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16) See Vene diplomaat (elas 1798 -1883) õppis 1810.
aastatel Tsarskoje Selo lütseumis, sõbrunes seal A.
Puškiniga. Töötas 1817-1856 mitmel diplomaatilisel
ametikohal Londonis, Berliinis, Pariisis jm. Aastatel 1856-1882
oli välisminister. Püüdis Krimmi sõja ajal takistada Austria ja
Preisi liitumist Venemaa-vastase koalitsiooniga, kaitses
Venemaa huve suursaadikute konverentsil Viinis 1855. a.
Londoni konverentsil 1871. a saavutas 1856. a sõlmitud Pariisi
rahulepingu osalise muutmise, millest sai kasu Venemaa.
Võttis osa Kolmekeisriliidu moodustamisest (1873). Oma
mõjukuse kaotas ebaedu tõttu 1878. a toimunud Berliini
kongressil ja 1879. aastast ta tegelikult enam välispoliitikat ei
juhtinud. J. Köleril valmis 1867. a küsitava portree. Kes?

17) Praegu ei ole see pikkusmõõt teadaolevalt ühegi riigi
ametlik mõõtühik. Kunagi väljendas ta enamasti vahemaad, mille hobune läbis käies ühe
tunniga (ca 5,5 km). Inglismaal oli mõõtühiku pikkuseks tavaliselt kolm miili, Saksamaal 4448
meetrit. Tänapäeval võib Brasiilias maakohtades praegugi veel kasutust leida.
Kirjandushuviline teab seda mõõtühikut kindlasti. Nimetage see pikkusmõõt!

18) Aastal 1385 sõlmisid Leedu ja Poola uniooni, mida nimetatakse sõlmimise paigaks olnud
hoone (nüüd asub Valgevene alal) järgi. Selle tõttu Leedu ristiusustati. Mis unioon?

19) 2013. aasta lõpus Hiinas loodud firma keskendub nutitelefonide tootmisele.
Firma esimese telefoni kohta jagub tehnoloogiaajakirjanikel vaid kiidusõnu. Aga
telefoni soetamiseks peaksid saama kutse. Senimaani oli nimekirja etteotsa
saamiseks kaks võimalust – sa kas teadsid mõnd inimest, kes ostis endale sama
telefoni või sa jäädvustasid filmilindile, kuidas sa hävitad oma praegust
nutitelefoni. Nüüdseks küll saab telefoni kodulehel vabalt tellida aga ainult teisipäeva jooksul
(24 tunni jooksul) ja seda ka Eestis. Kuigi firma on väitnud, et nad ei kuluta turundusele ühtki
senti ega ajurakku, alustasid kampaaniaga, mis andis kõigile naistele võimaluse ootenimekirja
eesotsa saada. Selleks pidid naised foorumisse postitama pildi, kus on nende kehale
joonistatud firma logo. Mis firma?

20) Seda laulu kutsutakse mitteametlikult ka "kõigi mp3-de emaks", sest kasutati mp3vormingu algoritmide testimiseks. Pane kirja laulja ja laulu pealkiri .

21.10.2015, Tartu meistrivõistlused 2015 / 2016

Küsimused: Räpina (Jaan Lomp, Omar Kaljuvee,
Mari Kala, Riho Zupsman)

21) Selle ühistranspordivahendiga saab sõita Helsingis, Tallinnas, Riias, Liepajas,
Daugavpilsis ja reas teistes linnades. Kui Rootsis mindi 1967.a üle parempoolsele liiklusele,
likvideeriti see ühistranspordi liik Stockholmis peaaegu täielikult, sest see oli odavam kui
küsitavate sõidukite ümberehitamine. (Päris ilma nad ei ole, sest tänaseks on avatud mõned
uued liinid). Tallinnas ja Riias maksis selle pilet kunagi 3 kopikat.
Mis ühistranspordivahend?

22) Mis õigust nimetas Lennart Georg Meri väikeriigi tuumapommiks? Seda on Tartu Ülikoolis
õpetanud ka Vladmir Grabar ja Abner Uustal.

23) Selle jahiuluki täiskasvanud isendid võivad kaaluda üle 200 kilogrammi ja olla üle 2,5
meetri pikad. Iseloomulikuks tunnuseks on pikk, isastel pisut kongus koon. Karvkatte värvus
isastel on seljapoolt tavaliselt pruunikashall, suurte tumedate laikudega, emased on heledamat
tooni. Jahiperiood algab 15. aprillil, mil emased on lõpetanud poegade imetamise ning kestab
aasta lõpuni. Küttimiskvoot sel aastal on 53 isendit. Nimeta see jahiuluk.

24) Selle kõrgekvaliteedilise poolmagusa tumepunase värvusega veini valmistamiseks
kasutatakse ainult Saperavi viinamarju, mis on kasvanud Gruusias Kahheetias Kvareli
piirkonnas Kaukasuse mäenõlvadel. Viinamarjad lastakse maksimaalslt küpseda ja korjatakse
alles siis, kui nende suhkrusisaldus on piisav naturaalse poolmagusa veini valmistamiseks.
Mis vein?

25) Kui küsitav 1859. aasta kevadel Londonisse jõudis,
kuulutas sealne maleeliit ta „maailmameistriks“. Hilisemalt
ongi teda nimetatud mitteametlikuks malemaailmameistriks
aastail 1858–1862. Pärast pea kogu malemaailma alistamist
teatas ta, et ilma vastasele üheetturilist ja -käigulist eelist
andmata tema enam mängida ei kavatse. Jättes male maha,
lõpetaski mees, v.a mõne erandiga, avalikel üritustel
mängimise. Ka meie Kerese mängu on kunagi võrreldud
tema omaga, nende eesnimedki on samad. Kes?
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26) Miina Härma Gümnaasiumi 11. klassi poisid lõid õpilasfirma
Wooch, mille toodang pole just väga eriline, küll aga materjal millest
need tooted tehtud on. Noorte eesti disainerite toodangut reklaamib
hoolega ka peaminister Taavi Rõivas. Mis toode ja mis materjalist?

27) See eesti psühholoog on sündinud 1949.
a. Aastatel 1992-2002 oli Tartu Ülikoolis
psühhofüüsika professor ning alates 2002 on
samas kõrgkoolis eksperimentaalpsühholoogia
professor. Sama perekonnanimi on ühel eesti
teatri- ja poliitikategelasel ning mälumänguril.
Küsitav on olnud ka SA Eesti Teadusfondi
nõukogu esimees. Kes?

28) Mis aasta? (+/- 1 a 1 p)?

Eesti kitsarööpmelisel raudteel sõidab viimane rong Mõisakülast Iklasse
 Charlie Chaplin löödi Buckinghami palees rüütliks.
 sündis Tiger Woods ja Drew Barrymore
 suri Rex Stout ja Graham Hill
 Andrei Sahharov pälvis Nobeli rahuauhinna
 iseseisvus Angola ja Suriname

29) See meri paikneb Nicobari, merega samanimelisete saarte ning Indo-Hiina poolsaare
vahel. Mere ulatus põhjast lõunasse on 1200 km, idast läände 650 km, pindala 797 700 km²
Mere põhja- ja idaosa on madalad, läänes suurim sügavus 4198 m. Vesi on 26 - 29 kraadi
soe, soolsus 20 - 33 promilli. Meres elutsevad lend- ja purikalad, dugong ja ümarpeadelfiin.
Suurimad sadamad Penang ja ühe riigi pealinn. Nimeta meri.
30) Kui Jaapani peres on kaasaegne voodi, nimetavad
jaapanlased seda miskipärast "prantsuse voodiks". Nende
traditsiooniline magamisase on aga paks ja soe puuvillaga
täidetud madrats, mis laotatakse ööseks otse tatamile ja
päevaks peidetakse seinakappi. Selliste magamisasemete
nimi ongi rahvusvaheliselt tulnud Jaapani keelest,
tähendades seal sõnasõnalt voodit. Meil kasutatakse neid
madratseid muidugi ka voodites. Kuidas kutsutakse sellist
voodit või madratsit? Pildil samanimeline madrats Dormeo
valikust

21.10.2015, Tartu meistrivõistlused 2015 / 2016

Küsimused: Räpina (Jaan Lomp, Omar Kaljuvee,
Mari Kala, Riho Zupsman)

31) Tervise Arengu Instituut viib juba neljateistkümnendat õppeaastat läbi
konkurssi/programmi, milles võivad osaleda 4.–9. klasside õpilased koos klassijuhatajaga.
Klassiga allkirjastatakse leping teatud lubadusega, kuid selle täitmine põhineb vastastikusel
aususel ja usaldusel. Vastutus kontrolli eest on õpilastel ja õpetajatel endil. Konkursi edukalt
lõpetanud klasside vahel loositakse kevadel välja 18 rahalist põhipreemiat suurusega 270
eurot, mis on mõeldud matka, ekskursiooni või muu klassiürituse korraldamiseks. Konkursi
nimi?
32) See eesti humorist elas 1931-1984, ta loomingu hulka kuulub sari "Kodanik Männikese
lood" ja hulk jutte, neist esineb mitmes tegelane nimega Tsäbovõitra. Osa ta teostest on
avaldatud kogumikus pealkirjaga "Valitud
kaebused". Kes?
33) Seda masinat kutsuti Kutaisi Volvoks.
On ka öeldud, et see on gruusia rahva
kättemaks nõukogude võimule.
Samanimeline on tasandik Gruusias ja
endine legendaarne restoran Rakveres.
Masina nimi?

34) Kui eelmises mängus küsiti mobiili äppi Tinderit, siis meie oleme siivsamad ja küsime
hoopis eelmise hooaja telesaate „Ajujaht“ võitjat. See toode (äpp) võimaldab ühistranspordi
kasutajatel soetada sõidupileteid ja registreerida oma sõite mugavalt nutitelefoniga. Tänu
ühissõidukisse paigaldatud Bluetooth Low Energy (BLE) tehnoloogial töötavatele sensoritele
tunneb nutitelefoni paigaldatud rakendus ära, millises peatuses reisija bussi sisenes ja millises
väljus. Sõidu registreerimiseks ei ole vaja telefoni isegi taskust välja võtta – lahendus on
täisautomaatne ning jätab käed vabaks.
Nimetage see rakendus!

35) Kelle viimast elupaika näete fotol?
Praegu seda hoonet paraku enam ei
ole, sest lammutati juba 1987 aastal.
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36) Ta sündis 18.07.1932 Räpinas, lõpetas Tartu
Ülikooli juristina, kuid leidis oma tõelise kutsumuse
kunstis, tegutsedes graafiku ja maalikunstnikuna.
Olles aastakümneid keskendunud abstraktsele
ekspressionistlikule maalile, pöördus ta 2000. aastate
alguses figuratiivsuse poole.Tema teoseid on Eesti
Kunstimuuseumis, Jane Voorhaes Zimmerl
Museumis, Tartu Kunstimuuseumis, Tallinna
Kunstihoones, Eesti Pangas ja erakogudes paljudes
riikides üle kogu maailma. Kes?

37) Üheks James Bondi tegelaskuju firmamärgiks
peetakse teatavasti Martiinit, aga filmis „Skyfall“ rüüpab Bond hoopiski õlut. See stseen olevat
õllefirmale maksma läinud 45 miljonit dollarit. Mis õllefirmaga oli tegu?

38) Piltidel olevate sportlaste mängijanimed on identsed. Nimetage see!

39) Traditsiooniline Seto Jaanituli peetakse ikka juuli alguses ja ilmselt suurim neist kohas,
mis asub Mädajõe kaldal. Siin on neid seto jaaniõhtuid peetud juba üle 20 aasta. Tuleva aasta
Seto Jaanituli toimub laupäeval 9.juulil 2016 ja piletidki juba eelmüügis. Esinema tulemas
Metsatöll, Terminaator ja veel mõned, ei puudu ka seto leelokoorid ning õhtut juhib Mart
Müürisepp. Kus toimub see Seto Jaanituli?
40) See ansambel pandi kokku Simon Cowelli poolt USA X-Factori teises hooajas 2012 aasta
sügisel. Selle aasta alguses üllitatud albumi kohta on mainekamad väljaanded öelnud järgmisi
märksõnu: puhas tuli, kõrge enesehinnang, pidu, naiste jõud, isegi Michelle Obama laulab
kaasa jne. Kuulete lugu “I’m In Love With a Monster”, mis pärineb tulevaselt Sony Pictures
multikast "Hotel Transylvania 2". Mis ansambel?
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GALEOON
Rudolf Lesta 1885-1941
Beria
Peko
Alan Mathison Turing /Turingi test
Yuzuru Hanyū iluuisutamine
burnus
Zaragosa (Tallinna uued trammid on tehtud seal)
oktoober
George Frost Kennan
värviraamat täiskasvanutele
Woodrow Vilson (president 1913-21)
vooljas konnatatar/pargitatar/kirburohi (Fallopia japonica)
Läti
Chris Hemsworth
Aleksandr Mihhailovitš Gortšakov
Ljöö (J.Verne „20000 ljööd vee all“)
Krevo (ka Kreva) unioon
OnePlus
Suzanne Vega "Tom's Diner"
tramm
rahvusvaheline õigus
hallhüljes
Kindzmarauli
Paul Morphy
tammepuidust käekell
Jüri Allik (teatri- ja poliitikategelane on Jaak Allik ja mälumängur Jaan Allik)
1975
Andamani meri
Futon
Suitsuprii klass
Harri Lehiste
(KAZ 606) Kolhida
Jiffi
Rudolf Walter Richard Heß, suri 1987 Spandau vanglas
Ado Lill
Heineken
Nenê / Maybyner Rodney Hilário Washington Wizzard korvpall ja Anderson
Luiz de Carvalho endine PSG väravakütt
Käre peoplatsil ( Toomasmäe küla, Mikitamäe vald, Põlvamaa)
Fifth Harmony
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