Paariskilb 11.03.2017
1.Alates 2014.aastast saab Haapsalu lahel teha huvireise aurupaadiga. Rootsis
ehitatud aurupaadi nimi on aga seotud Tšaikovski VI sümfooniaga (õigemini
motiiviga sellest). Mis nime kannab Haapsalus sõitev aurupaat?
2.1.jaanuari seisuga elas külas 82 elanikku. Kuulub Kullamaa kihelkonda ja
Märjamaa valda. Mainitud esmakordselt kui Stenhusen. Kohalik mõis oli
Maydellide rüütliperekonna valduses. 1905.aastal põletati mõishoone maha,
hiljem taastati pisut väiksemana. Asulas tegutses samanimeline kolhoos. Küla
järgi on nime saanud asulat läbiv Kasari jõe osa. Mis küla?
3.See Taebla Gümnaasiumi vilistlane lõpetas 2014 Lavakunstikooli ja töötab
„Vanemuises” näitlejana. On kaasa löönud filmides Must alpinist, Nullpunkt,
Päevad, mis ajasid segadusse. Kes?→
4.Stockholmi Stadioni metroojaamale annab omapärase näo sealne moodne kujundus. Näetegi
piltidel metroojaamas olevaid moodsaid taieseid, mille autoriks on Rootsi moodsa kunsti üks
tuntumaid esindajaid, kes on 1931.aastal Rohukülas sündinud. Kes on see kunstnik?↓

5.See on üleloomulik olend briti , skandinaavia, saksa ja prantsuse rahvapärimuses. Vanim
teadaolev muistend temast pärineb 9.saj. Prantsusmaalt. Teda on tavaliselt kirjeldatud
puusakõrgusena. Tuntud kirjanik kasutas Dartmooris levinud lugu ning kirjutas selle ainetel
menuteose. Eesti folklooris valvab ta peidetud varandusi. Tuntumad on Haapsalu piiskopilinnuse
varanduse, Kullamaa kiriku ligidusse maetud Rootsi kuninga kulla ja Vigala varandusekoopa
pärimused. Looma olevat kohatud Kullamaa ja Märjamaa kalmistul. Milline mütoloogiline olend?
Vastus vormistage kahesõnalisena, neist üks on värv.

6.Sel kergejõustikualal pole valged eurooplased üsna pikka aega olümpiamängudel võidurõõmu
maitsta saanud. Naistest saadi viimane OM-kuld 1996.aastal, meeste viimane kuld saadi
1984.aastal. Mis kergejõustikuala?
7.I üldlaulupeol esinesid ainult mees- ja pasunakoorid. Ajapikku tuli kooriliike juurde. VII
üldlaulupeol 1910.aastal esinesid esmakordselt küsitava kooriliigi esindajad. Nende kooride
üldjuhiks oli Mihkel Kippert. Mis kooridega tegu oli?
8.1946.aastal kinnitati NSVl-s järjekordne humalajookide riiklik standart. Põhimõtteliselt kordas
see sõjaeelset standardit, vaid Vene õlu nimetati ümber. Põhjuseks see, et linn, mille nime õlu
endale sai, ei olnud enam kapitalistlikus Läänes. Veel mängis rolli see, et vene keeles polnudki õlle
nimede muutus teab mis suur. Mis õllesordist jutt?
9.See Budapestis asuv skulptuurigrupp peaks meelde tuletama 1906 ilmunud romaani. Mis on
romaani pealkiri?↓

10.Pildil olev Prantsuse lauljatar, kelle juured ulatuvad Komoori
saartele, on hitiga Do`nt Be So Shy jõudnud paljudesse edetabelitesse.
Märgiks kohe ära, et tegemist ei ole tuntud muusikategelase lesega ja
tema nimeski on täht rohkem. Kes?←

11.Küsitava, 2008.aastal loodud, sotsiaalmeediakanali põhimõte seisneb selles, et
kasutajad saavad online režiimis pilte üles riputada, luua temaatilisi albumeid ja
neid siis teistega jagada. Statistikale tuginedes on küsitav võrgustik eriti populaarne
naisterahvaste hulgas. Mis kanal?←

12.Kõige rohkem selle riigi kristlasi kuulub patriarh Filareti juhitavasse kirikusse,
10% vähem tunnustab kõrgema usujuhina patriarh Kirilli, 14% riigi elanikest kuulub
ülempeapiiskop Svjatoslavi juhtimisel tegutsevasse kirikusse, paari protsendi jagu jagub kristlasi ka
metropoliit Makarile alluvasse kirikusse. Teiste usuühenduste populaarsus on väiksem. Millise riigi
usuelust on antud ülevaade?
13.See Rootsi meestevihkajast lauljatar on laiemat
tähelepanu pälvinud sel kümnendil. Eelmisel aastal
tunnistati ta MTV poolt Euroopa parimaks uueks
artistiks. Rootsi ja Taani raadiojaamade poolt
tunnistati tema lugu „Lush Life” aasta looks. Lisaks
osales ta Euroopa jalgpallimeistrivõistluste ava- ja
lõputseremooniatel. Kes?→
14. Jäähokit mängitakse üle ilma erinevates liigades.
Pealtvaatajate arvult kõige popim on loomulikult
ookeanitagune NHL. Sellele konkurendiks loodud
Venemaa-põhine KHL on populaarsemate
hokiliigade tabelis alles neljas. Nende kahe vahele
jäävad kahe Euroopa riigi hokiliigad. Nimetage need riigid.
15. Doktor William Bates pakkus välja meetodi silmade lõdvestuseks, kus kasutatakse peopesasid
Peopesi tuleb hõõruda vastamisi kuni nad muutuvad soojaks, seejärel asetada peopesad suletud
silmadele. Mõlema käe sõrmed peavad kattuma ja toetuma otsaesisele, pöidlad asetatakse
meelekohtadele. Tuleb jälgida, et kael oleks sirge ja selleks, asetada küünarnukid lauale. Kui
nähakse suletud silmade ees sädelust, täpikesi, värve või valgust on see märk sellest, et silmadesse
kogunenud pinged vaibuvad. Kuidas sellist meetodit nimetatakse?

16.Praegu on isik (sünd.
1980)rohkem tuntud
ansambli The Pizza
Underground, mis
kuuldavasti pidi laiali
minema, esilauljana.
Tema hääbuva karjääri
tipp oli seotud
üksiolekuga ning neid
tipphetki näidatakse
kord aastas telerist päris
palju. Kes?→
17.Selle perekonna motoks on: „Olla – tähendab olla nähtamatu.” 1990.aastatel kontrollis perekond
umbes kolmandikku Rootsi SKPst. Perekond omab kontrolli selliste firmade üle nagu SEB,
Electrolux, ABB, Ericsson jpt. Praegu on perekonna liidreiks Marcus, Jacob ja Peter. Perekonna
vahest tuntuima esindaja saatusest on kirjutatud kaks ooperit. Mis perekond?
18.Viimane dokumentaalselt tõestatud säärane juhtum oli 1873. aastal Virumaal. Ohvriks oli
üheksa-aastane Timofei Lontov. Poisist järele jäänud pea, käeluu, sõrmeotsad ja riideräbalad leiti
hiljem laialipillatuna kolme versta kauguselt metsast. Kelle või mille ohvriks poiss langes?
19.Uku Arop on Suur Papa, Tom-Olaf Urb on Reket, Toomas Tilk on Tommyboy, Tomas
Tammemets on Tommy Cash. Millise lavanime all on aga tuntud Rainer Olbri?
20.Rootsist tulevad ärevad uudised rahvamasside
pahatahtliku aktiivsuse kohta. Tegelikult ei ole selles
midagi uut. 1810.aastal tümitas rahvamass
Stockholmis surnuks Rootsi riigimarssali. See mees
oli olnud aktiivselt tegutsev Euroopa poliitikas ning
seisnud lähedastes suhetes Prantsuse kuninganna
Marie-Antoinettega. Rahvamassi viha põhjuseks oli
kroonprints Karl Augusti ootamatu surm, milles
pekstavat süüdistati. Keda pildil pekstakse?←

21.Sellest Dnepri-äärsest oblastikeskusest on kahel korral räägitud kui võimalikust uuest pealinnast.
Esimest korda tehti otsus 1938, põhjendusega, et pealinn on vaja riigipiirist kaugemale viia. Valmis
linna ümberkujundamise plaan: ehitati Nõukogude maja, kuhu pidid tulema valitsusasutused,
NKVD uus peahoone. Lääne-Valgevene ärarebimine Poolalt muutis paraku plaane. Teist korda olid
samad mõtted II maailmasõja järel, mil Minsk oli varemeis. Ka siis ei saanud kavadest asja. Mis
linna vaadeldi kui võimaliku uut Valgevene pealinna?
22.Selle termini päritolu kohta on mitu seletust. Neist üks väidab, et mõistele pani aluse Iirimaal
Galway linnas elanud James, kes poos oma poja rõdul üles, süüdistades teda hispaanlasest külalise
tapmises. Teine teooria pakub välja, et termin tuleneb Virginia kohtuniku Charlesi, kes mõistis
kiirelt ja jõuliselt kohut Iseseisvussõja päevil, perekonnanimest. Kolmas pakub termini allikaks teist
Virginiast pärit meest Williami, kes sõlmis 1780.aastal kokkuleppe ümbruskonnas korra hoidmiseks
koostöös naabritega. Milline termin?
23.Selle SI-süsteemi välise mõõtühiku etaloniks on väljasirutatud käte sõrmeotste vahe. Kui seda
proovida arusaadavatesse ühikutesse panna, siis eri riikides saame erineva vahemaa. Venemaal
2,13m, Inglismaal 1,82m, Hispaanias 1,67m, Rootsis 1,78m, Eestis umbes 1,8m. Mis mõõtühikuga
tegu?
24.Millist nime kannab visionäär Elon Muski väljapakutud uus transpordivõimalus, mis kujutab
endast vaakumtoru, kus liigub rongilaadne vahend? On räägitud, et sellise transpordiga on kavas
ühendada Soome ja Rootsi ning Eesti kõrge riigiametnik väitis, et see transpordiliik saab enne
valmis kui Rail Baltic. Niisiis, kuidas seda transpordivahendit nimetatakse?
25.Esiplaanil on neli
inimest – kaks
abielupaari.
Vasakpoolse naise
nimi on Jovanka( teda
ma ei küsi), kes on
aga ülejäänud kolm?
Vihjeks võin öelda, et
parempoolne härra on
filmis mänginud pildil
olevat kaabuga
meest.←

26. George Soros on paigutanud sellesse Budapestis tegutsevasse inglisekeelsesse ülikooli
hulgaliselt raha, kujundades sellest ühe Euroopa rikkaima kõrgkooli. Ülikool pakub kraadiõpet
humanitaar- ja sotsiaalteadustes, matemaatikas, ärinduses, politoloogias, õigusteaduses ja
keskkonnateemades. Kooli lõpetajaid võib leida isegi Eesti valitsuskabinetis. Mis ülikooliga tegu?
27.See keemia mõiste pärineb kreeka keelest ja tähendab „tee allapoole”. Tegu on elektriseadme
elektroodiga, millelt väljuvad negatiivse elektrilaengu kandjad, mis liiguvad seadme
vastaselektroodile. Mõiste?
28.Kucove, Varna, Katowice, Brasov, Eisenhüttenstadt, Dunaujavaros - kuigi need linnad asuvad eri
riikides, on nende ajaloos olnud midagi väga sarnast. See sarnasus jäi eelmise sajandi keskpaika ja
kestis ainult mõned aastad (Kucove puhul siiski 1990.aastani). Mida sarnast on linnade ajaloos?
29.Tiigrid kuuluvad tänapäeval ohustatud liikide hulka. Praeguseks on alles järgmised tiigri liigid:
bengali tiiger, indohiina tiiger, malai tiiger, amuuri tiiger, sumatra tiiger, lõunahiina tiiger.
Väljasurnud tiigriliikide hulka kuuluvad näiteks turaani tiiger ja bali tiiger. 1979.aastal nähti aga
viimati korda tiigriliiki, mis sai oma nime saare järgi, kus ta elas. Ilmselt jäi loom saare 140
miljonilisele elanikkonnale jalgu. Mis tiigriliigiga tegu?
30.See Pariisis asuv hipodroom on võidusõitude paigaks juba 1857.aastast alates. Peale
ratsaspordihuviliste on hipodroom inspiratsiooni andnud ka kunstnikele. Edgar Degas maalis 1871
seal ratsanikke kujutava maali. Neli aastat varem valmis Edouard Manet maal sealsetest
võidusõitudest. Seda maali ka näete. Mis nime see hipodroom kannab?↓

31.2008.aastal toimusid esmakordselt purjevõistlused, mille
inglisekeelne nimi kõlab Vintage Yachting Games. Neli aastat
hiljem toimusid järgmised võistlused ning järgmine võistlus toimub
2018 Kopenhaagenis. Kavas on sõidud järgmistes jahiklassides:
Draakon, Europe, Lendav hollandlane, Soling, Olümpiajoll,
Tempest, 5,5m, 12m3 šarpii, 12-jalane Dingi. Et jahiklass osaleks
neil võistlustel peab olema täidetud üks tingimus. Milline?
32. Pildil olevat riista võib näha kunagise suure mereriigi lipul. Seda
riistakasutavad astronoomid taevakehade koordinaatide määramisel.
Muidugi on küsitav riitsapuu on meresõitjatelegi asukoha
määramisel abiks olnud. Kuidas sellist vahendit nimetatakse?→
33.Selle 1988.aastal sündinud naisterahva kohta väidavad
veebiteatmikud, et tegu on koreograafi, tantsija ja luuletajaga. Tema
tantsulavastuste sekka
kuuluvad: „Sõp-rus-est”,
„Keda ma täna tantsin”,
„Smells like team spirit”.
Tema debüütkogu”Kes
kardab ...” tunnistati
2014.aastal ajakirja
„Vikerkaar” hääletusel
aasta parimaks debüüdiks.
Kellest jutt?↓
34.1794.aastal korjas
inglise keemik eesnimega
John puu otsast õunu. Õunu korjates märkas ta iseendal üht puudust – ta ei eristanud punast ja
rohelist värvi. Selle tähelepaneku märkis ta üles ning tänu sellele on keemiku nimi hästi tuntud. Mis
oli Johni perekonnanimi?
35. Kuulete laulu filmist Ööliblika tants (1971). Laulu helilooja on Raimonds Pauls. Küsijat aga
huvitab hoopis kuuldava laulu esitaja, kes kehastas peaosalist Harijs Maursi. Niisiis, kes laulab
(1933-2002)?

36.Kuidas nimetatakse
selliseid Venemaale omaseid
puidust kaitserajatisitugipunkte. Erinevalt
kivilinnustest olid nad
rajatud ajutistena Vene riigi
piirialadele. Eriti palju
ehitati selliseid Siberi
hõlvamise käigus. Mitme
säärase rajatise ümber tekkis
linn. Nii on sellisest
kindlustusest alguse saanud
Krasnojarsk, Irkutsk,
Tomsk, Jakutsk. Kuidas sellist kaitseehitist nimetati?←
37.Küsitav uudiste- ja arvamusportaal alustas tegevust 2015.aasta oktoobris. Portaali ellukutsujaks
on SA Perekonna ja Traditsiooni kaitseks. Portaali korraldajad on ise kirjutanud: „ Tahame pakkuda
platvormi eeskätt niisugustele vaadetele, mis on kooskõlas meie kultuuri alusväärtustega, kuid mis
on liberaalses ja vasakule kallutatud peavoolumeedias tugevalt alaesindatud.” Mis nime
uudisteportaal kannab?
38.Kuigi Google Chrome kipub veebibrauserite turul valitsema on aeg-ajalt ilmunud uusi
veebilehitsejaid turule. 2011.aastal lõi Opera ukse enda järel kinni islandi programmeerija Jon
Stephenson von Tetzchner. Kaks aastat hiljem registreeris ta uue kaubamärgi ja 2015 esitles ta uut
veebibrauserit. Brauser kannab tuntud helilooja nime. Nimetage see veebilehitseja.
39.Meilgi jälgitav Saksa taeva- ja kaabelkanal Kabel eins kuulub meediakontsernile, mis moodustus
aastal 2000 kahe suure tele-ettevõtte ühinemisel. Neid ettevõtteid tuntakse muidugi saksakeelsete
telekanalite järgi. Kusjuures nende
mõlema nimes sisalduvate numbrite
summa on 8. Nimetage need kaks teleettevõtet.
40.Arvestades seda, et tegemist on ühe
maailma enim-teeniva filminäitlejannaga
ei tohiks vastamine olla keeruline. Kes on
pildil?←

41.Ookeanitagused filmiauhinnad nagu Oscar ja Kuldgloobus on meil
hästi tuntud. Vähem on tuntud auhind, mida jagatakse parimatele
populaarteaduslike, ulme- ja horrorfilmide tegijatele. Kõrval näetegi
seda auhinda. Mis nime see kannab? →
42.Eestis turustab seda karastusjooki A.LeCoq. Väidetavalt olla tegu
maailma kolmanda koolajoogiga Coca-Cola ja Pepsi-Cola järel. Toote
retsepti töötas välja USA farmatseut C.A. Hatcher 20.sajandi algul.
Algul olid tootel erinevad nimed. 1934.aastal hakati kujunduses
kasutama kuninglikku krooni ja võeti kasutusele praegune nimi. 1950ndail hakati esimese firmana jooke plekkpurkides müüma. Mis jook?
43.Selle punase planeedi kaaslase tulevik näib olevat hirmutav. Teadlased pakuvad välja, et 43-50
miljoni aasta pärast põrkab ta Marsiga kokku või laguneb osakesteks, moodustades planeedi ümber
sarnase rõnga nagu Saturnil. Millisest Marsi kaaslasest jutt?
44.Auastme nimetus on pärit prantsuse keelest. Algselt nimetati nii sõjasalkade juhtide asetäitjaid.
17.saj. sai sellest sõjaväeline auaste. Vene impeeriumis kasutati seda nimetust ainult mereväes.
Punaarmee auastmeks kinnitati 1935.aastal. Eestis on auaste kasutusel nii maa- kui mereväes. Mis
auastmega tegu?
45.Järgneva küsimuse vastust võiks otsida Togliatti
kandist. Pildil on kunstniku ja kirjaniku vahakuju (18871957). Maailmakuulsuse on ta saavutanud armastatud
raamatukangelasele ja tema võitluskaaslastele näo
andmise kaudu. Kes ta on?←

46. Stralsundi õlletehase toodangu hulka kuulub õlu, mille silti kõrval
näete. Õlu on pühendatud mereröövlitele ja kui õlle nime arvestada, siis
eelkõige nende legendaarsele juhile. Kuidas neid Põhja-Saksamaal
pesitsenud mereröövleid nimetati? ←
47.Need liustikud tekivad merre voolanud maismaaliustikest ja on nendega
servapidi seotud. Küsitavad liustikud ujuvad merepinnal ning nad teevad
kaasa merevee tõusud ja mõõnad. Tuntuim ja suurim selline liustik on
Rossi liustik. Kuidas selliseid merepinnal olevaid liustikke nimetatakse?

48.Pildil olevat meest on peetud astronoomiks, poliitikuks,
sõjaväelaseks, luurajaks. Kui Tšehhoslovakkia riigi rajamisel olid
tšehhide liidreiks Masaryk ja Beneš, siis see Prantsuse kindral
slovakkide juhtivaks esindajaks. Temast sai Tšehhoslovakkia esimene
kaitseminister. Hukkus 1919 lennuõnnetuses. Bratislava lennujaam
kannab tema nime. Kes?→
49.1937.aastal moodustasid Soomes valitsuskoalitsiooni Maaliit ja
sotsiaaldemokraadid. Maapartei(Keskerakond) ja sotside
valitsuskoalitsioon sai sestpeale tavaliseks. Soomlastel tekkis sellise valitsusliidu kohta oma termin.
Nimetage see mõiste, mida soomlased kasutasid maapartei ja sotsiaaldemokraatide koalitsiooni
kohta.
50.Piltidel näete ühe
taime vilju. Meil on
taim tuntud rohkem
toataimena. Mis taime
vilju näete? Mõni aeg
tasasi saanuks
küsimuse Eesti
jäähokist.→

51.Eesti lasteraamat lao keeles! Mis on raamatu
eestikeelne pealkiri ja kes on raamatu autor? Kujundus on
vähemalt muutmata jäänud.←

52.See ettevõte võiks nime poolest tegutseda pigem Araabiamaades, kuid tegemist on hoopis Hiina
ettevõttega. See e-kaubanduse kompanii on omasuguste seas maailma suurim. Firma rajati
1999.aastal. Eelmise aasta lõpul teatas firma Jack Ma, et firma on loonud Hiinasse vähemalt 30
miljonit uut töökohta. Mis ettevõttega on tegu? Tõenäoliselt on keegi teist selle teenuseid
kasutanud.
53.Vastavalt legendile laskub 24.detsembri hilisõhtul mägedest Olentzero ning saabub linna, kus
toob lastele kinke. Eriti tähtsaks sai Olentzero austamine perioodil, mil rahva eneseteadvust ja keelt
maha suruti. Tänapäeval austatakse teda kõrvuti jõuluvana ja kolme kuningaga. Mis rahva lastele
toob kinke Olentzero?
54.Sellele geokronoloogilisele ajastule eelnes ordoviitsium ja järgnes devon. Ajastu alguses suri
välja üle poole meres elanud selgrootutest. Küsitaval ajastul tekkisid esimesed luukalad ja
veekogude lähedale ilmusid esimesed maismaataimed. Ajastu nimetus tuleneb Walesis elanud
sõjaka hõimu nimest. Mis ajastu?
55.Vahelduseks on päris hea kuulata Põhja-Korea popmuusikat. Riigi pealinna eliit, tehniline
intelligents, naised ja noored vajasid pisut moodsamat muusikat ning vastust Lõuna-Korea popile.
2012.aastal valis Kim-Jong-Un isiklikult välja ansambli liikmed ja tegevus võis alata. Tegu on
tütarlastebändiga, mille viljeletavateks stiilideks nimetatakse poppi, rocki ja fusioni. 2015.aastal
levisid jutud, et kollektiiv on kõrvaldatud ja asendatud uue riikliku ansambliga – Chongbong
Bandiga, kuid need osutusid alusetuks. 2015.aasta lõpul leidis laia vastukaja ansambli kiirelt
lõppenud kontsertreis Hiinasse. Mis on ansambli nimi? Kuulete kollektiivi esituses pala „Minu
kodumaa on parim”.

56.Küsitav väikelinn asub USAs Connecticuti osariigis. Linn rajati 1665 ja elanike arv on umbes
2400. Linnakese nimi sai laiemalt tuntuks 1975.aastal kui registreeriti mitu haigusjuhtu ja seejärel
tehti kindlaks haiguste tekitaja – puuk. Mis linn?
57.Selle arvutimängu kuuendas osas inglisekeelse alapealkirjaga Fires of Liberation käib võitlus
kahe väljamõeldud riigi Emmeria ja Estovakkia vahel. Nagu kombeks on hakanud Estovakkia
elama omaette elu. Seda riiki on hakatud mängijate vestluslõimedes kaardile paigutama, välja on
pakutud muidki andmeid. Näiteks on pakutud välja, et riigi pealinn on Riia ja iseseisvus kuulutati
välja 24.veebruaril 1918. Millise arvutimängu 6.osas on juttu Estovakkia riigist?
58. Järgnev füüsikaline konstant seob omavahel aineosakese energia ja aine temperatuuri. Nime on
konstant saanud austria füüsiku järgi. Kuidas seda konstanti nimetatakse?
k = R/NA = 1,3806504(24) · 10−23 J · K-1
59.Hinnanguliselt kuulub sellesse
kanarbikuliste sugukonda
kuuluvasse igihaljaste taimede
perekonda üle 800 liigi. Enamik
neist on kuni pooleteistmeetrised
põõsad, mõni liik küündib siiski 6-7
meetrini. Taimed on levinud
Euroopas ja Aafrikas. Meil ei kipu
nad külma talve üle elama ja
seepärast kasvatatakse neid
suveperioodil. Mis taimeperekond?
Pildil näete ühte perekonna saledat
liiki.←

60.Seda juudi tähtpäeva tähistatakse igal aastal ning käesoleval aastal langeb see 11.märtsile.
Vastavalt juutide seadusele ja traditsioonidele on see püha pidutsemise aeg. See on ainus päev
aastas, mil on käsk ennast purju juua, et kustutada mälestus kurjast Haamanist. Haamani
karistamise lugu ja Estri kangelastegu jutustatakse igal aastal uuesti, pühakodades loetakse sel
puhul ette kogu Estri raamat. Sõpradele, haigetele ja vaestele viiakse sel päeval kingiks toitu ja
maiustusi. Külalistele pakutakse maitsvaid kolmnurkseid pirukaid, mida kutsutakse Haamani
kõrvadeks. Mis püha?

61.II maailmasõja järgse Norra ohvriterohkem
õnnetus toimus Põhjameres asuval naftaplatvormil
27.märtsil 1980. Õnnetuse ohvreid oli 123.
Naftaplatvorm oli saanud nime pildil oleva norra
kirjaniku (1849-1906) järgi. Kirjaniku romaanid
Garman ja Worse ning Kipper Worse on eesti
keeleski ilmunud. Kirjanik?←
62. Eelmise aasta Eesti jalgpallitšempioni ei ole
mõtet teilt ilmselt küsida. Parem on küsida
lõunanaabrite Läti ja Leedu meistreid. Läti parim
vutiklubi jõudis esmakordselt meistritiitlini mullu.
Leedu tšempionil on aga kuulsusrikkam minevik,
kuhu jääb ka 1987. a. saavutatud NSVL meistrivõistluste pronksmedal. Nimetage need kaks
jalgpalliklubi.
63.Küsitava organisatsiooni esimene juht oli Julius Schreck, viimaseks juhiks oli Karl Hanke.
Nende meeste vahele jäi mitu tegelast, teiste seas kõige tuntum, kellega organisatsiooni peamiselt
seostatigi. Milline organisatsioon?
64. Pildil olev mees elas 1878-1918. 100 aastat tagasi lisati
mõnedes ringkondades tema eesnimele rooma number II ja mõned
sõjaväeosad jõudsid isegi temale truudusvande anda. Mees siiski
loobus talle pakutavast aust. Kes? Seekord on eesnimi
perekonnanimest tähtsam.←

65.See spordiklubi tegeleb mitme spordialaga: võrkpall, korvpall, sõudmine, veepall, ujumine,
purjetamine, kergejõustik, ratsutamine, džuudo, bridž, male, invasport ning loomulikult jalgpall.
Klubi ratastoolikorvpallurid on mitmeid kordi tulnud Euroopa sarja võitjateks. Naiskorvpallurid
võitsid 2014 Euroliiga, nende meeskolleegid saavutasid mullu esikoha Eurocupi sarjas ja pääsesid
veel kõrgemasse liigasse. Vutimängijatel on kirjas 2000.aasta UEFA karikasarja võit. Nimetage see
riigi suurimas asulas tegutsev spordiklubi, mis kannab võistlustel kollase-punase kirjut kostüümi.

66. Aastal 1000 pKr oli see asula Euroopa suurimaid linnu. Oma 450 000 elanikuga jäi suuruse
poolest maha ainult Konstantinoopolist. Siis oli linn üheks tollase maailma kultuurikeskuseks. Eriti
uhke oldi selle üle, et linna rajati religiooni tollal suuruselt teine pühakoda. Praegu elab linnas
umbes 320 000 inimest ja kunagine pealinn on vaid provintsikeskus.
Argentiinas paiknev samanimeline linn on kordi suurem. Mis linn?
67. Pildil olev daam elas pika elu (1907-2004). Tema huviks olid
loodusteadused ja töökohaks oli East Londoni muuseum. Peale erinevate
kivimite, teokarpide ja sulgede pakkusid talle alati huvi kalurite huvitavad
leiud. 1938.aasta lõpul teatatigi talle tundmatust kalast, mille kalurid olid
püüdnud. Nii saigi alguse tema maailmakuulsus ja üks tema
perekonnanimedest ( perekonnanimi koosnes kahest osast) jäädvustus
peagi ajalukku. Nimetage see perekonnanime tuntuim pool.←
68.Küsitav saar asub Inglismaa lõunarannikul. Saar on tuntud sadama- ja
puhkekoht ning on nime andnud paljudele asulatele inglisekeelsetes
maades. Saarelt kaevandatav paekivi on hinnatud ehitusmaterjal, mida on kasutatud mitme
maailmakuulsa hoone ehitamisel. Tänu saare paekivile on saare nimi edasi kandunud ka ühele
ehitajatele vajalikule tootele, millega on tuntuks saanud Eesti põhjaranniku linn? Mis saar?
69.Serbia linn Požarevač oli tuntud juba Rooma
impeeriumi päevil (ladinakeelne linnanimi: Margus).
Tänapäeval on ta tavaline maakonnalinn. Linna üks
vaatamisväärsusi asetseb aga suletud hoovis. Seal paikneb
2006.aastal Haagis surnud mehe haud. Kelle haud?←
70.Uuem eesti koorimusika sobib hästi tänavusel
noortelaulupeoaastal küsimiseks. Kuulete Ernst Enno
tekstile loodud koorilaulu. Helilooja on sündinud
1986.aastal ja juba hulga laule kirjutanud. Teiste seas sai
tema kirjutatud laul „Ilus ta ei ole” 2008.aastal isamaalise
koorilaulu preemia. Kes on helilooja? Vihjeks võiks lisada
sõna Joosep.

71.Nimetus tuleneb prantsuse keelest ja tähendab „korteri ja kosti eest; vastuteene eest”. Tegemist
on täisealise noore inimesega, kes keeleoskuse parandamise ning välisriigi eluga tutvumise
eesmärgil elab välismaa peres lapsi hoides ja sellega seotud majapidamistöid tehes, saades
vastutasuks tasuta öömaja, toidu või taskuraha. Teda ei kohelda teenijana, vaid pigem
perekonnaliikmena. Kuidas sellist keelehuvilist noort nimetatakse?
72.Kõigepealt tegi selle Itaalia moebrändi nime kandva laulu ukraina laulja Andri Danõlko. Selle
pala aga eestindas eesti kollektiiv Patune Pool. Tekst sai küll venekeelsest kahvatum, kuid pealkiri
säilis ning kuulajaidki jagub hulgaliselt. Millisest Itaalia moebrändist jutt?
73.Pildil olev härrasmees tuli
veerand sajandit tagasi 16aastasena kõigi aegade
noorimaks suusahüpete
olümpiavõitjaks, hiljem oli ta
esimene, kes tegi määrustepärase
200m suusalennu. Kes?←
74.Küsitavate, vene köögi
firmaroogade hulka kuuluvate,
kotlettide päritolukohaks on
Toržok ja nime said nad sealse trahtripidaja järgi, kelle kotlette kiitis Puškin. Algselt kasutati
veiseliha, kuid lõplikult kujunes retsept välja trahtripidaja tütre käe all. Veiseliha asendati
kanahakklihaga ja seda paneeriti riivsaiaga. Tallegi toodete hulgast võib leida samanimelise toote.
Mis roog?
75.Pildil nähtav ese paigutatakse kitarri kaelale. Ta lühendab kõiki keeli korraga ning muudab
keelte helikõrgust sama intervalli võrra. Kuidas sellist eset nimetatakse? Eesti julgeoleku pärast
muret tundvatel inimestel võib olla vastamine lihtsam.↓

76.Ajakiri alustas ilmumist Rabotšaja Gazeta lisana 1922. Tippaastail olu žurnaali tiraaž 6,5
miljonit. Loojang saabus pärast NSVL kokkuvarisemist. Aastal 2000 lõpetas väljaanne ilmumise.
2005-2008 ilmus veel korraks, kuid siis sulgus lõplikult. Eri aegadel on ajakirjaga seotud olnud
Vladimir Majakovski, Ilf ja Petrov, Mihhail Koltsov, Kukrõniksid jt. Mis oli popi ajakirja nimi?
77.Küsitava väikerahva suurimateks asulateks on Bela Woda, Budyšin, Chosebuz, Lubin. Lähim
suurlinn on Drježdzany. Arvukus kõigub 60 000 inimese ümber. Kristlik demokraat Stanislaw
Tillich, kes on sealse haldusüksuse juhiks, kuulub samuti sellesse rahvakildu. Rahvas?
78.Põhja-Ameerikas on see ettevõte saavutanud toidulisandite turul esikoha.
Arizonas asuv firma on ajanud kombitsad Eestissegi ja turustab peale
firmanimelise premium-toote veel energiajoogilaadset jooki Verve ja spordijoogipulbrit Thirst. Toodete turustamisel kasutab ettevõte võrkturunduse mudelit.
Millisest toidulisandite tootjast jutt?←
79.Küsitav kauplustekett on Eesti turul tegev juba mitmeid aastaid. Mullu aga
tõstis ettevõte tublisti oma käivet. Käibe tõusus ei olnud väike roll heal asukohavalikul. Kiiduväärt
on seegi, et kauplustekett leidis pikka aega tühjalt seisnud piirivalvehoonetele väärt otstarbe.
Nimetage kauplustekett.
80.Näete pildil mälestussammast valitsusjuhile, kes hukkus Gibraltaris juulis 1943. Kes see
peaminister oli?(nimi)↓

1.Kallis Mari

41.Saturni auhind

2.Teenuse

42.RC Cola

3.Reimo Sagor

43.Phobos

4.Enno Hallek

44.leitnant

5.Must koer

45.Josef Lada

6.10000m jooks

46.Vitaalivennad

7.Lastekoorid

47.Šelfiliustik

8.Riia õlu

48.Milan R. Štefanik

9.Pal-tänava poisid

49.Punamuld

10.Imany

50.Monstera

11.Pinterest

51.Silvi Väljal Jussikese seitse sõpra

12.Ukraina

52.Alibaba.com

13.Zara Larsson

53.Baskid

14.Šveits, Saksamaa

54.Silur

15.Palming

55.Moranbong band

16.Macaulay Culkin

56.Lyme

17.Wallenberg

57.Ace Combat 6

18.Hundi ohver

58.Bolzmanni konstant

19.Metsakutsu

59.eerika

20.Axel von Fersen

60.Puurim

21.Mogiljov

61.Alexander Kielland

22.Lintšimine

62.Jurmala Spartaks, Vilniuse Žalgiris

23.Süld

63.SS

24.Hyperloop

64.Mihhail Aleksandrovitš

25.Josip Broz Tito, Elisabeth Taylor, Richard Burton

65.Istanbuli Galatasaray

26.Kesk-Euroopa Ülikool

66.Cordoba

27.Katood

67.Marjorie Eileen Doris Courtenay-Latimer

28.kandsid Stalini nime

68.Portland

29.Jaava tiiger

69.Slobodan Miloševič

30.Longchamp

70.Pärt Uusberg

31.Endised olümpiajahid

71.Au pair

32.Armillaarsfäär e. armill

72.Dolce Gabbana

33.Sveta Grigorjeva

73.Toni Nieminen

34.Dalton

74.Požarski kotlett

35.Bruno Oja

75.Barreevõti ehk kapo

36.Ostrog

76.Krokodil

37.Objektiiv

77.Sorbid

38.Vivaldi

78.Vemma

39.Pro7, Sat1

79.Alko 1000

40.Melissa McCarthy

80.Wladyslaw Sikorski

