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1) Ja pärast Issanda sulase Moosese surma kõneles Issand Nuuni poja ………………., Moosese 

teenriga, öeldes:  „Mooses, mu sulane, on surnud. Ja nüüd võta kätte, mine üle Jordani, sina ja kogu 

see rahvas, maale, mille ma annan neile, Iisraeli lastele! Kelle nimi tuleb kirjutada punktiirile? 

Vanas Testamendis on olemas küsitava nimeline raamat ja just teda võib pidada vastutavaks 

Jeeriko müüride purustamise eest.  

 

 

2) Enne seda, kui Buddha viigipuu all virgumiseni jõudis, rändas ta koos viie kerjusmungaga, kes 

olid tunnistajaks tema pingutustele saavutada ülim vaimne teadmine asketismi abil. Kui Buddha 

selle tee hülgas, lahkusid viis munka tema juurest ja siirdusid Benaresi (Varanasi) lähedal ühte 

parki. Ka Buddha suundus pärast virgumist sinna ja pidas seal oma esimese jutluse, milles pani 

aluse neljale õilsale tõele. Huvitaval kombel on ka Eestis olemas samanimeline ja meile mitte 

vähem olulisem park. Nimetage see! 

 

 

3) Heraklese üks vägitöödest oli Augeiase tallide puhastamine. Sõnnikut  oli talli kogunenud 

mitmekümne aasta jagu, seetõttu ei olnud kühvlist suurt abi ja tuli kasutada voolava vee abi. 

Herakles juhtis tallist läbi kaks läheduses voolavat jõge ja need uhtusid kogu sõnniku minema. 

Nimeta need kaks jõge! 

 

 

4) Ta oli jõuka ja sügavalt uskliku vabrikandi poeg (1820-1895). Isa soovi kohaselt pidi temast 

saama ohvitser. Oli Berliinis aastatel 1840-1842 sõjaväe teenistuses. Tema radikalism sai alguse 

usukriitikast. Oli „Jeesuse elu“ autori Straussi õpilane ja teda mõjutas Feuerbachi religiooni 

kriitika. Suurt mõju avaldas talle ka tutvumine Moses Hessiga. Ajakirjanikuna võttis ta osa 

Manchesteris Teaduste Hallis peetud koosolekutest. Kes? 

 

 

5) Ükski õige mälumäng ei möödu ju ilma kiriku küsimuseta. Praeguse 370 kohalise kivikiriku 

lasi püstitada parun Otto Reinhold Ludwig von Ungern-Sternberg 1800.-1802. aastal oma poja 

Gustav Dietrich Otto von Ungern-Strenbergi (1773-1800) mälestuseks. Erandlikult on torni 

tuulelipu varda tipus Eestis 

tavapärast kukke asendav 

liiliaõis, mis pärineb Ungern-

Sternbergide vapilt. Esimene 

teadaolev pastor oli seal 

aastatel 1627-1665 Paulus 

Andreas Lempelius. Praegu on 

koguduse õpetajaks Hüllo-

Kristjan Simson. Nimetage 

kirik! 
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6) Rzeczpospolitasse kuulumise ajal sai 

Dünaburg 1582. aastal linnaõiguse. Aastatel 

1656–1667 oli linna ametlik nimi 

Borisoglebsk. Pärast piirkonna liitmist 1772. 

aastal Venemaa keisririigiga liideti Dünaburg 

Pihkva kubermanguga, 1802. aastast aga 

Vitebski kubermanguga, mille koosseisus 

nimetati linn kubermangulinnaks, mis 

aastatel 1893–1920 kandis ametlikku nime 

Dvinsk. Mis linn? 

 

 

7) USA Presidendi valimiste eel reastati neid 

pikkuse, kaalu ja muude parameetrite järgi. 

Kõige pikemat me teame, aga kes oli kõige 

lühem USA president? Tema nägu vaatab 

vastu 5000 dollarilise pealt. 

 

 

8)  Näete pildil D.Trumpi kõrval Curtis James 

Jackson III. 2003. aasta veebruaris ilmus härralt 

album "Get Rich or Die Tryin". Plaat sööstis 

müügiedetabelites kiirelt esikohale ja nädalaga 

müüdi seda üle miljoni eksemplari. Aasta jooksul 

müüdi seda kokku koguni 6,5 miljonit eksemplari, 

mis tegi sellest USA-s aasta suurima läbimüügiga 

plaadi. Tema kohta võib öelda, et ta on kõige 

rohkem kuulidega pihta saanud muusik maailmas 

ja vist üks väheseid afroameeriklasi, kellele 

sümpatiseerib Trump. Kes?  

 

 

 

 

9)  See 20. sajandil eksisteerinud organisatsioon ei tunnistanud organisatsioonist lahkumist, 

eraldumist ja privaatsussfääri. Liikmetele oli keelatud kiriklik laulatus. Abielutõotus anti 

organisatsiooni ametlikul tseremoonial. Lapsed tegid läbi alternatiivse ristimise ja perekonna 

seitsmes laps sai ristiisaks organisatsiooni juhi. Nimeta organisatsioon ja juht? 

 

10) Küsime lauljat ja laulu pealkirja, pealkirja nimi ühtib Tallinnas Nõukogude ajal tegutsenud 

trükikojaga nimega. 
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11)  2010. rajati Eestisse lennuki- ja satelliidimõõtmiste toeks spetsiaalne peegeldusetalon. See 

on nihutatava katusega ilma mõju eest kaitstud 10 × 10 m rangelt horisontaalne siledaks 

lihvitud betoonplaat, mida  2013. aastal pildistas maailma kõrgeima ruumilise lahutusega 

satelliit WorldView-2. Kus see etalonpind asub? 

 

12) Küsime riiki, mille lippu näete pildil. Esimesed asukad 

jõudsid sinna umbes 3500 aastat tagasi. Esimesed 

kontaktid eurooplastega aga toimusid alles 18. sajandil. 

Pärast kuningas Malietoa Laupepa surma 1898. aastal 

üritasid seal võimu haarata Suurbritannia, Saksamaa ja 

Ameerika Ühendriigid. 1899. aastal sõlmitud lepingu järgi 

jagati küsitav riik Saksamaa ja Ameerika Ühendriikide vahel. Pärast iseseisvusreferendumit ja 

Uus-Meremaa haldusmandaadi lõppu kuulutati ta riigina sõltumatuks 1. jaanuaril 1962. Mis riik? 

 

13) Taevas on olemas Aithiopia legendaarse kuninganna Kassiopeia ja tema abikaasa 

Kepheuse nimelised tähtkujud. Oma tähtkuju on ka nende tütrel, keda taheti ohverdada 

merekoletisele. Nimetage see põhjataevas nähtav tähtkuju! (Tähtkujus asub ka samanimeline 

galaktika) 

 

 14)  See Eesti orkestrijuht ja tantsumuusik oli Tallinnas omal ajal väga tuntud , sest tema 

orkester mängis tantsuks parimates Tallinna restoranides, millest aegajalt tehti ka 

raadioülekandeid ning plaadistusi. Vähem on teada aga see, et küsitav kirjutas ja tõlkis 

laulusõnu, mis on kujunenud rahvalikeks lauludeks: Wilhelm Gabrieli "Õllepruulija,  "Mulgimaale" 

(originaalis "They are tough, mighty tough in the West"), A. Marcsi "Postipoiss" ja Evert Taube'i 

"Calle Schewens vals" ("Mu kodu on Roslagen..."). Kui isikut ei tea, siis tuleb kindlasti meelde 

samanimeline linn, kus toimub kuulus muusikafestival. Kellest on jutt? 

  

15)  Kuidas kutsutakse jõeoru suudmealal moodustunud 

pikka kitsast merelahte, mida merest eraldab tavaliselt 

maasäär või barr. Nad moodustuvad aeglaselt vajuval 

rannikul. Maasäär võib moodustuda merelainete 

kokkukuhjatud rannasetetest või jõeveega kaasaliikunud 

uhtainete settimisel suudmealale. Enamasti on nad 

riimveelised, kuid magevee juurdevoolu kahanedes võivad 

olla ka üsna soolased. Küsitavaga väga sarnane 

rannikutüüp on ka laguun, mille põhimõtteline erinevus 

tuleneb nende geneesist. Rohkelt leidub neid Musta mere 

ja Aasovi mere rannikul (Tuntuimad on Dnepri ………, Bugi 

……., Dnestri ……….). 
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16)  Kõige tuntum bioindikatsiooni rakendusviis on taimede kasutamine maavarade otsinguil. 

Klassikaline bioindikaator on kannikese liik Viola calaminaria, mis kasvab Alpides 

tsingimaardlail ning on seega kõige otsesemalt seotud mulla tsingisisaldusega. Jakuutias 

kasutatakse millegi leiukohtade avastamiseks taimestiku aerofotosid, millel näha ringikujulised 

põõsaslepa kooslused. Need suudavad Jakuutias kasvada üksnes kõige viljakamatel muldadel.  

Mille leiukohale viitavad põõsaslepad? 

 

 

17)  Need putukad munevad kevadel tammelehe 

alakülje taimekudedesse oma munad, millest 

kooruvad vaglataolised vastsed. Nad toituvad 

taimekudedest, eritades enda kaitseks 

kasvuaineid, mis rikuvad taimekoe normaalse 

kasvu, pannes selle „vohama“. Tammelehtedele 

tekivad - pahad, milles vastsetel ohutu areneda. 

Pahad kinnituvad leheroole pisikese varrega ja 

seda mööda liiguvad toitained. Kui pahad ära 

korjata, kuivatada, peenestada, keeta ja 

keeduveele rauavitrioli lisada, saadakse mittepleekiv must tint. Mis putukas? 

  

 

18)  Vähemalt üks sellest seltskonnast on teada ka eestis aga tuntumad nende seast on 

Tollundi mees, Grauballe mees, Bocksteni mees, Haraldskæri naine, Lindow' mees ja Yde 

tüdruk. Ühine nimetaja? 

  

 

19)   Mis on selle multifunktsionaalse meteoroloogilise 

instrumendi nimi? 

   

 

 

 

 

 

20) See liik toodi meile sisse 1925 aastal Irboska lähedalt Optjoki jõe äärest Raadi järve. 

Võrreldes nii mõnegi lähisugulasega armastab ta rohkem vett, eelistades suuri veekogusid. See 

mustalaigulise kõhualusega III kaitsekategooria liik on olnud  Tartu linnaplaneerijate 

hirmuunenägude peategelane. Mis liik? 
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21)  Need juba üle-eelmisel sajandil sündinud vennad Georg ja Andreas kuulusid mõlemad 

Eestile olümpiapronksi toonud meeskonda „Tutti V“. Meeste vanaonu kaudu peaks nende 

perekonnanimi aga olema teada igale vähegi Eesti kirjandus- , meditsiini- või hariduslooga 

kursis olevale eestlasele. Nimetage see ühine perekonnanimi! 

 

 

22)  Kes on pildil?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23)  See on spordiala, mille lõi Saksamaa telesaatejuht Stefan Raab. Võisteldakse 

bobikelguradadel, alale nime andnud vahendi/varustuse põhja on tugevdatud epoksüliimiga ja 

servad on kaetud polüuretaanist vahuga, et vältida vigastusi. Tulemuste parandamiseks 

kuumutatakse põhja enne sõitu leeklambiga. 2003. aastal  toimusid esimesed 

maailmameistrivõistlused Saksamaal Winterbergis. Mis spordiala? 

  

 

24)  Rohke Debelak´i teame kõik aga kes on MATJAZ Debelak? On võitnud olümpiamängudel 

ühe hõbe- ja ühe pronksmedali. Mis spordialal ja mis riiki ta esindas? 

  

 

25)  Millise NBA klubi ametlikul logol on see mehike? 

Kuigi viimastel aastatel ei ole klubil nii hästi läinud, 

domineeris meeskond aastatel 1957-69 täielikult võites 

11 meistritiitlit 13 aasta jooksul. Viimane tiitel pärineb 

2008 aastast. 
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26)  Näete pildil väidetavalt (ise pole küll kunagi 

maitsnud) suurepärast söögiseent (Marasmius 

oreades), mis on Eestiski väga levinud. Neid 

kohtab hulkadena haljasaladel ja aedades. Välja 

ilmuvad nad kuival ajal enamasti kuskil  

jaanipäeva paiku. Kübaraid võib tarvitada 

koheselt ja toorelt ehkki kupatamata on neil 

mõru ja kibe maitse. Mis seenega on tegu? 

 

 

 

27)  Kui HALAL – (ar.k. – „legaalne, lubatud”) viitab islamis üldiselt millelegi, mille Jumal on 

teinud lubatavaks, olgu see siis tegu, tava, toit või suhted, siis millise mõistega  viidatakse 

millelegi, mille Jumal on ära keelanud. Näiteks sealiha kohta öeldakse, et see on …………… Mis 

tuleb kirjutada punktiirile? 

  

  

28)  Maailma lihtsaimalt valmiv restoranitoit on ilmselt 

pildil nähtav jaapani hõrgutis, mille valmistamiseks on 

vaja ainult värske toores kala või liha õhukesteks 

viiludeks lõigata. On saadaval kindlasti kõigis 

sushirestoranides. Nimetage roog! 

 

 

 

 

29) Üks taasiseseisvumisjärgne Eesti peaminister on sündinud päeval, mil tähistati Vladimir 

Iljitš Uljanov-Lenini ümmargust sünnipäeva. Kes? 

  

 

30)  Kes on see eesti päritolu lavastaja, kes teinud 

grupeeringu Leningrad ülimenukaid videoklippe? 
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31)   Eesti raadios on võimalik kuulata murdekeelseid uudiseid. Nii kõlavad hiiu, kihnu, muhu, 

setu, võru ja veel kahe murdekeele uudised. Pane need 2 puuduvat kirja. 

 

32)   Eesti Keele Instituudi kodulehel võib keelenõuvakast leida küsimuse:  Meie vanavanemad 

kasutasid ühe aine kohta nimetust kaarelhipermann. Kuidas seda tänapäeval nimetatakse? 

  

33)  Möödunud aastal Köler Prize'i Publikupreemia pälvinud 

skulptori viimased isiknäitused on olnud  „Cold War / Xолодная 

война“ Tallinnas ja «Peeglike, peeglike seina peal» Tartu 

Kunstimajas. 2012. aastal oli samas majas üleval näitus «Kiri 

kolmele kunstnikule», kus autor pöördus loomingulise kriisi 

olukorras kolme vanema kolleegi Simson von Seakyli, Hannes 

Starkopfi ja Oleg Kuliku poole järgmise kirjaga: „Pöördun teie 

poole murega. Pean tegema Tartus isikunäituse. Kirjutasin 

mingisuguse ebamäärase  projekti ja sain näituse aja. 

Tegelikult mul ühtki ideed ei ole. Ise olen nii palju mõelnud, et 

mul on koer, keda ma väga armastan. Tahaksin teha midagi 

seoses temaga. Aga näe, edasi minna ei oska”. Ja täpselt seda, mida meistrid soovitasid, ka 

näitusel näha oli: lilleline koer, kiiksuga till ja kuju skulptorist koerale taha keeramas. Kes?  

 

34) 1973. aastal nõukogude kinotegijate kohtumisel kõrgete kompartei funktsionääridega 

kutsus KGB esimees Juri Antropov kõrvale Oleg Tabakovi ja ütles „Oleg, miks sa seda 

fašistinäru nii sümpaatselt mängisid?“  Pane kirja film ja tegelane.  

  

  

35)  Mis kihelkonna rahvariideid kannavad Kristel 

Voltenberg ja Ivari Padar? (vähemalt nii nad ise väitsid 

EV 98 presidendi vastuvõtul, Padari puhul tasub ilmselt 

mõelda tema sünnikohale.) Vastuseks ootame kahe 

kihelkonna nime. 
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36)  See eesti kunstnik on tuntud ka "Valgemetsa nõiana". Tarbekunstnikuna lõi ta eesti 

rahvusornamentikast omapärase stiili. Põhilise osa tema loomingust moodustavad tikandilised 

tekstiilid aga tema missiooniks ka kodukaunistamise propageerimine. Tema kodus käis 

rohkesti külalisi, külalisteraamatu järgi käis näiteks 1965. a. suvel Valgemetsa „võluaias” üle 

200 ekskursiooni.  Ta suri 1966. aastal ja vastavalt tema soovile maeti ta oma koduaeda Ahja 

jõe kaldal. Kes?  

  

37)  Need mänguasjad on pehmed, triibulised, 

naljaka välimusega – täpselt sobilikud 

hirmude peletamiseks või niisama 

kaisutamiseks. Kuidas on nende mänguasjade 

nimi?   Nimi tuleneb mure vabanemise viisist. 

 

 

 

 

38)  See vaimne ja filosoofiline raamat, mis räägib Jumalast, Jeesusest, kosmoloogiast, 

religioonist, ajaloost ja saatusest on loodud ajavahemikul 1924–1955 Ameerika Ühendriikides 

Chicagos. Pea 2000-leheküljeline raamat sisaldab eessõna ja 196 "kirja". Raamatu täpse 

päritoluga seotud asjaolud on teadmata. Raamat ise ning samuti kirjastaja ei maini ühtegi 

inimautorit: selle asemel esitletakse rohkearvulist väidetavalt taevaste olendite seltskonda, 

kelle ülesandeks oli pakkuda inimkonnale "epohhilist" vaimset ilmutust. Iga kirja lõpus on 

taevase olendi või olendite grupi nimi, kes on antud kirja koostanud ja esitanud.  Eesti keeles 

ilmus küsitav raamat 2010. aasta sügisel. Mis raamat? 

 

 

39)   Kes on see prillimeister?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40)  Mis bänd? Ise tutvustavad nad endid kui „ainuke setokeelne punkbänd“. Bänd on viie 

liikmeline: Evar Riitsaar – vokaal, kitarr; Peeter Pai – kitarr, klahvpillid; Kaur Pai – soolokitarr; 

Aivar Piirisild – basskitarr; Rein Järvelill – trummid.  
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Räpina (Jaan Lomp, Omar Kaljuvee, Mari Kala, Riho Zupsman) 

1. Joosua / Joshua OK 
2. Hirvepark OK 
3. Alpheiose (Alfios) ja Peneiose (Pinios) jõe MK 
4. Friedrich Engels RZ 
5. Reigi kirik OK 
6. Daugavpils OK 
7. James Madison 163 cm. Kõige pikem muidugi Lincoln 193 cm. MK 
8. 50 cent OK 
9. Heinrich Luitpold Himmler, SS (Schutzstaffel) RZ 
10. "Ühiselu", Kaire Vilgats JL 
11. Järvselja MK 

12. Samoa Iseseisvusriik OK 
13. Andromeeda OK 
14. Johannes Pori (alates 22.04.1937 Juhan Porisammul, artistinimena John Pori) OK 
15. limaan OK 
16. teemantid   MK 
17. Tamme-pahkvaablane        MK 

18. rabalaibad MK 
19. Burromeeter   

Tööpõhimõte: Saba liikumine annab tunnistust tuulisest ilmast.Tuulevaikuse korral saba ei liigu.Vihma 
korral hakkab saba otsast vett tilkuma.Päikesepaistelise ilma korral heidab saba varju.Kui saba on härmas, 
on õhutemperatuur alla 0 °C.Udu korral pole saba näha. 

MK 

20. Järvekonn MK 
21. Faehlmann (Fahlmann, Faelmann) (vanaonu  kirjanik ja arst Friedrich Robert Faehlmann) OK 
22. Mathilde Gremaud MK 
23. Vokisõit, vokkpann MK 
24. Suusahüpped, Jugoslaavia (Olümpiahõbe 1988 Calgarys meeskonnavõistluses ja -pronks suure mäe 

hüpetes) 
RZ 

25. Boston Celtics OK 
26. aasnööbik  OK 
27. HARAM OK 

28. Sashimi OK 
29. Mart Laar (sündimise päeval täitus 90 aastat V. I. Uljanov-Lenini sünnist) JL 
30. Anna Parmas MK 
31. Sõrve, mulgi MK 
32. EKI vastab: See on kaaliumpermanganaat. MK 
33. Art Allmägi MK 

34. Walter Schellenberg, „Seitseteist kevadist hetke“ RZ 
35. Tori ja Põlva kihelkond MK 
36. Vanda Juhansoo (Johanson) MK 
37. Muremugija (sorgenfresser)  Laps paneb oma mured paberile, magama minnes pistetakse paber 

muremugijale suhu – taskukesse, mis lukuga kinni käib. Hommikul ärgates on suu tühi ja mure kadunud. 
MK 

38. Urantia raamat (ka "Viies epohhiline ilmutus") MK 

39. Karl Annus MK 

40. SMS Tuhkwizza MK 


