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1 Alustame millegagi, millel mälumänguga teatav seos. Aastatel 1788–1901 oli see pühendatud valitsevale 

Briti monarhile, pärast müümist ameeriklastele aga valitsevale Briti monarhile ja istuvale USA 

presidendile. Brittide mõju vähenedes maailmaareenil, muutus ka järjekord ning alates 1954. aasta 

väljaandest kuni viimase, 2010. aasta väljaandeni, pühendati see kõigepealt istuvale USA presidendile 

ning siis Briti monarhile. Millest käib jutt? 

2 Kes oli see gigant, Poseidoni ja Gaia poeg, kes sundis kõiki, kes tema maale tulid, endaga elu ja surma 

peale maadlema? Kui ta võitluses kippus alla jääma ja maha paisati, sai ta maad (ehk oma ema) 

puudutades iga kord uut jõudu. Oma ohvrite kolpadega ehtis ta Poseidoni templi katust. Ta leidis oma otsa 

siis, kui Herakles läks tooma hesperiidide õunu. Herakles sai tast jagu nii, et tõstis küsitava maast üles ja 

kägistas ta ära. 

3 Millise tuntud loomaperekonna avastas 1757. aastal August Johann Rösel von Rosenhof? Varajased 

loodusteadlased andsid talle nimeks Proteus animalcule ning ka perekonna tuntuima liigi, tavalise … ehk 

hariliku … praeguse ladinakeelse nime teiseks osaks on proteus. 

4 Kui tavaliselt saavad riigid iseseisvateks sel viisil, et löövad mõnest teisest riigist või föderatsioonist ise 

lahku (ning enamasti ei vaata riik või föderatsioon, millest lahku lüüakse, sellele just mitte hea pilguga), 

siis milline riik iseseisvus 1965. aastal seeläbi, et ta heideti föderatsioonist välja? 

5 Isa Giovanni (eluaastad 1868–1933) oli maalikunstnik, oma riigi üks esimesi modernseid kunstnikke, kes 

oma impressionistlikus, kohati ka sümbolistlikus stiilis kujutas inimesi ja loodust. Tema kaks vanemat 

poega olid peamiselt tuntud skulptoritena ning kolmas, koguni 104 aasta vanuseks elanud poeg Bruno 

(eluaastad 1907–2012) oli arhitekt, riigi üks tuntumaid pärast Teist maailmasõda. Mis on selle 

kunstiperekonna nimi? 

6 Fotol olev daam on 1961. aastal Teheranis sündinud Azita Raji, kes 2016. a märtsist 2017. a jaanuarini oli 

USA suursaadik Rootsis. 2016. a 10. detsembril pidi ta tegema midagi plaanivälist, tänu ühe teise isiku 

tegematajätmisele. Kes oli see teine isik?   

   
7 See 1984. aastal sündinud naisterahvas (parempoolne foto) on üks tuntumaid noori eesti heliloojaid. Mullu 

pälvis ta Euroopa aasta noore helilooja preemia Berliini konkursil Young Euro Classics teosega 

“Lendamise mehhaanika”. Kes on see ka erinevates kollektiivides klahvpille mängiv ja ansamblis 

Heinavanker laulev helilooja?                         

8 Pärast NSVLiidu lagunemist on vaid ühel korral ning väga lühikeseks ajaks (2005. a oktoobrist 2006. a 

oktoobrini) olnud olukord, kus nii meeste kui naiste male valitsev maailmameister on ühest ja samast 

riigist. 2 punkti saate siis, kui nimetate mõlemad kõnealused maailmameistrid, 1 punkti siis kui kõnealuse 

riigi või ühe neist maletajatest. 

 

  



9 Mis nime kannab Araali mere kuivanud osa asemele tekkinud kõrb? See 60 000 ruutkilomeetril laiuv kõrb 

on mõnes mõttes maailma kõige uuem kõrb, ms mahub juba praegu maailma 50 suurima kõrbe hulka ja 

üha kasvab. Kahtlemata on vastamisel abi lingvistilis-loogilisest mõtlemisest…   

10 Kelle teekonda on kujutatud kaardil? Sellest avaldati 

1993. aastal raamat ning filmiversioon valmis 2004. 

Aastal. 

 
11 Varakeskaja suurtel kirikukogudel töötati välja ristiusu õpetuse põhialused ning mitmed suured usuvoolud 

kuulutati seetõttu ketserlikeks. Milline usuõpetus (kreeka k „üks olemus”) kuulutati ketserlikuks 451. a 

Chalkedoni kirikukogul? Nende arvates oli Kristusel ainult üks olemus, ehk jumalik ja inimlik olemus oli 

saanud üheks olemuseks. 

12 Selle suure uuendaja elukäigust on väga vähe kindlat teada. Vasakul oleva portree autoriks arvatakse 

olevat Paolo Uccello. 1970. aastal avastati ühest katedraalist luud, mis arvatakse olevat küsitava omad. 

Leiti mehe skelett, kes oli olnud veidi üle 1,2 (!) meetri pikk, suure pea ja kongus ninaga. Kellest jutt? 

     
13 Inglisekeelses maailmas võib sellest loomast rääkimine tekitada ameeriklaste ja brittide vahel 

arusaamatusi. Ameerikas tuntakse seda looma sõnaga elk, Suurbritannia kutsutakse selle nimega aga 

põtra, kes USA-s on aga hoopis moose. Mis nime all tunneme aga meie seda suurt Põhja-Ameerikas ja 

Kaug-Idas elutsevat hirvlast, kelle puhul arvati pikalt, et tegemist on punahirve alamliigiga? 

14 Brasiilia esimene kaotus jalgpalli MM-võistluste valikmängudes saabus alles nii hilja kui 1993. a juulis. 

Milline riik suutis oma kodustaadionil 2–0 Brasiiliat võita ja selle ajaloolise saavutusega hakkama saada?  

15 Astme- ja lõpuvaheldus on regulaarsed nähtused, mida saab reeglite abil kirjeldada. Kuid keeles on väike 

hulk sõnu, mille tüvi võib eri vormides olla täiesti erinev, nii et kahe tüvekuju vahel pole mingit 

fonoloogilist seost. Kuidas nimetatakse tüvekuju, mis pole algvormist reeglipäraselt tuletatav? Selliseid 

tüvesid kasutavaid sõnu on eesti keeles vähe, nt mine/ma (vrd lähe/n), ise (vrd enese), hea (vrd pare/m). 

16 ♪♫♪♫♪ Alustame kergemat sorti muusikaküsimusega. Eelmisel nädalavahetusel küsiti Saku 

spordimängus Norra lauljannat Sissel Kyrkjebød. Tal oli 1997. aastal ka väiksemat sorti hitt, ent mitte 

üksinda – kuuldavas laulus tegi kaasa ka USA lääneranniku räppar Warren G. Küsime aga hoopis seda, 

millise helilooja loomingu „põhjale“ nad selle laulu meisterdasid?   

 

  



17 Millised riigid on Eestist suurema pindalaga, kuid väiksema rahvaarvuga? Selliseid riike on maailmas 

kolm, kahe õige eest saab ühe punkti. 

18 Millise suure jõe delta on viimasel ajal kujunenud uute loomaliikide avastamise seisukohast kullaauguks – 

viimase paarikümne aasta jooksul on sealt leitud rohkem kui 1000 uut liiki, sh näriline Laonastes 

aenigmamus – sugukonnast, mis arvati olevat välja surnud juba ca 11 miljonit aastat tagasi? 

19 Seda kirjanikku võib pidada stalinistiks, kuna talt ilmus 1936. aastal postuumselt biograafia Stalinist 

pealkirjaga „Stalin: uus maailm läbi inimese pilgu”. Kirjanik ise suri 1935. aastal Moskvas Stalini teist 

biograafiat kirjutades. Kes oli see kirjanik, kellele tõi kuulsuse 1916. a sõjaromaan „Suits”, mis põhines 

tema enda esimese maailmasõja kogemustel? 

20 Üks neist treeneritest oli pigem legendaarne, teine on aga küllaltki edukas. Vasakpoolsel fotol oleva 

treeneri perekonnanimi sisaldub parempoolsel fotol oleva mehe perekonnanimes. Kes on need kaks 

treenerit? 

  
21 Viimaste aastate üheks fenomeniks on nn aeglane televisioon, mis seisneb mingi ürituse täispikkuses 

ülesvõtmises. Hulluse algatajaks võib pidada ühe riigi rahvusringhäälingut, kes tootis aastatel 2009–16 

mitmeid populaarseid telesaateid nagu näiteks 2009. aastal üles võetud 7-tunni pikkune rongisõit riigi 

kahe kõige suurema linna vahel, 2013. aastal eetrisse läinud 12-tunni pikkune saade küttepuudest ning 

samuti samal aastal linastunud 12-tunni pikkune saade, mille käigus kooti kampsun algusest lõpuni. 

Milline riik populariseeris aeglase televisiooni kontseptsiooni? 

22 Millise kuulsa filmirežissööri karjäär lõppes f-sõnaga – nimelt oli sõna „fuck“ kõige viimane sõna, mis 

lausutakse tema kõige viimases filmis? Järgnevalt katke dialoogist:  

 

Alice Harford: I do love you and you know there is something very important we need to do as soon as 

possible.  

Dr. Bill Harford: What's that?  

Alice Harford: Fuck. 

23 Millist nimetust kasutati saksa hõimude (nn protogermaani hõimude) valitsejate kohta umbes aastatel 

300–700, teatud juhtudel ka kuni umbes aastani 1000? Hiljem see nimetus teisenes enamikes keeltes 

oluliselt ja ei ole algsel kujul enam sellisena äratuntav, välja arvatud kaks keelt, milles sõna on sellisel 

kujul (väikese iluveaga) säilinud tänapäevani.   

24 Andrei Tarkovski viimased kaks filmi valmisid juba väljaspool NSVLiidu „viljastavaid“ tingimusi. 

Millises kahes riigis valmisid „Nostalgia” (1983) ja „Ohverdus” (1986)? 

 

  



25 Millist kahesõnalist nime kandis Rooma klubi 1972. aastal raamatu kujul ilmunud raport, milles leiti, et 

lõplike ressursside korral ei saa eksponentsiaalne kasv kesta igavesti ning inimkonna stabiilne 

edasikestmine on võimalik vaid senise elukorralduse muutumisel? 

26 Milline asutus paikneb järgmistes hoonetes: Thomas Jefferson Building, John Adams Building, James 

Madison Memorial Building, Packard Campus – neist viimane asub Virginia osariigi linnakeses nimega 

Culpeper (end. Fairfax)? 

27 Mis on ainus rohkem kui ühe NBA meistritiitli võitnud klubi, mis ei ole kaotanud ühtegi NBA 

finaalseeriat (s.t kui finaali on jõutud, on alati võidetud meistritiitel)? 

28 See kirevahvenlaste sugukonda kuuluv kalade perekond on viimaste aastatel muutunud populaarsemaks 

ka meie toidulaudadel, eelkõige sellepärast, et ta on odav, meeldivalt õrna maitsega, ilma luudeta ja teda 

on kerge maitsvaks toiduks teha. Kala levila piirneb eelkõige Aafrika järvedega, kuna nad ei talu vett alla 

13 °C. Kommertslikult tähtsad liigid on niiluse … (vasakul), sini… (paremal) ja nende hübriid 

mosambiigi … . Mis kala? 

 
29 Arhitekt Eduard Riedel (1813–1885) ei ole tänapäeval just eriti tuntud. Tema kuulsaimat loomingut 

külastab aga turismi kõrghooajal ca 6000 inimest päevas ja kuni 1,5 miljonit inimest aastas. Mis on 

Riedeli kuulsaim looming, mida enamasti seostatakse ühe teise isikuga? 

30 Millisel veekogul leidis 1914. a 16. augustil aset Esimese Maailmasõja esimene veelahing, kui Briti alus 

Gwendolen lõi rivist välja Saksa aluse Hermann von Wissmann? 

31 Maailma noorim tõestatud andmetega sünnitaja on peruulanna Lina Medina, kes 1939. aastal sünnitas 

poisslapse. Lina Medina ise elab siiani, tema lapse isa pole teada, kuigi vahepeal arreteeriti tema enda isa 

insesti kahtlusega. Kui vana oli Lina Medina, kui ta keisrilõike abil sünnitas (täisaastates)? 

32 ♪♫♪♫♪ Mis nime kandis see 1959. aastal moodustatud ning poolteist kümnendit tegutsenud Poola 

naisvokaalansambel? Ansambel moodustati  Szczecinis ning sai nimi tol ajal populaarse Poola ajakirja 

järgi (näiteks vene keeles tähendab ansambli nimi ühe Aasia riigi naissoost elanikke mitmuses). 

Populaarsuse tipul oli ansambel aastatel 1963–65 ning 1967. a veebruaris esineti ka Tallinnas.  

 
 

  



33 18. sajandi alguseks said Osmanid aina teadlikumaks oma mahajäämusest, kuid ei osanud olukorrale 

reageerida. Reformide eest hoolitses Ibrahim-paša Nevşehirli, kes tõusid 1718. aastal suurvesiiriks ning 

juhtis tegelikult riiki järgmised 12 aastat. Ta tähtsustas kulukate ja tulemusteta sõdade asemel riigivõimu 

tugevdamist sotsiaal-majanduslike ümberkorralduste teel. Suurimat mõju avaldus see kultuuris: riietuses, 

arhitektuuris, kunstis, kirjanduses ja õukonnakommetes, euroopalike aedade ja losside rajamises ning 

kogu ajajärgule nime andnud … kasvatamises. Tähtsündmuseks oli 1727. aastal asutatud esimene 

trükikoda. Ajastu lõppes pärast lüüasaamist Iraani taasühendanud Nadir-šahhi vägedelt ning suurvesiiri 

hukkamist. Millist lillelist nime kandis see värvikamaid episoode Osmanite ajaloos? 

34 Nähtav lipp kuulus Põhja-Saksa konföderatsioonile (1866–1871) ning hiljem Saksa Keisririigile (1871–

1918) ja lühematel perioodidel ka Weimari vabariigile ja natsi-Saksamaale. Ent ka hiljem on ühel 

iseseisval riigil olnud selline lipp – seda kuni 1984. aastani, mil see suuremate muudatuste käigus kõrvale 

heideti. Mis riigiga oli tegemist? 

                                                        
35 Millise ebaselge tulevikuga asutuse logo on näha parempoolsel pildil? Selle Tallinnas Veerenni tänavale 

registreeritud tulundusühistu juhatuse esimees on Ülle Mathiesen, teisteks juhatuse liikmeteks on Roul 

Tutt ja Katrin Orav. 

36 Need looduslikud augud on tekkinud lubjakivi aluspõhja kokkuvarisemisest, paljastades niiviisi selle all 

pulbitseva põhjavee. Ehkki need on levinud üle kogu Maa, seostatakse neid peamiselt Yucatani 

poolsaarega, kus puuduvad jõed ja järved, mistõttu olid need pühad kohad ainsad, kus maiad said 

looduslikku joogivett tarbida. Mis nime kannavad need kohad? 

37 Tegemist on traditsioonilise vahemeremaade kastmega, mida valmistatakse küüslaugust, oliiviõlist ja 

munast. Seda kuldkollast küüslaugumajoneesi pakutakse enamasti kala või köögiviljade kõrvale või 

eelroana oliivide ja leivaga serveerituna. Mis kaste? 

   
38 Parempoolsel fotol olev ese on kunstiprojekt: nimelt võttis üks Eesti kunstnik Hobusepea galeriist käsipuu 

ja kasutas seda eksponaadina Draakoni galeriis. Sirbis ilmunud arvustusest võis lugeda, et tegu on 

„funktsioone eirava arhitektoonilise detailiga“, mis „hõljus õhus Draakoni galeriis, mille nurksesse 

ruumiplaani see oli sujuvalt sobitunud“. Kes on kunstnik? Vihjeks lisame, et see 1982. aastal sündinud 

kunstnik on üks praegustest nö riigipalgal olevatest kunstnikest. 

39 Korea levinuim perekonnanimi on peaaegu 22%-ga Kim, millele järgnevad peaaegu 15%-ga Lee ja 8%-ga 

Park. Millised kaks perekonnanime järgnevad neile ca 4%-ga? Üks neist on levinud perekonnanimi ka 

Saksamaal. 

40 Millise tennisisti seitsmest Suure Slämmi turniiri finaalist ei möödunud ükski ilma Steffi Grafita? 

Üksikmängus jõudis ta finaali kolmel korral ja kõigil kordadel oli tema vastaseks Graf (ühel korral neist 

tuli küsitav ka võitjaks) ning paarismängus jõudis ta koos Grafiga mängides finaali neljal korral ning 

nendest ühel korral saavutatud võit jäi nii küsitava kui Grafi ainsaks Suure Slämmi turniirivõiduks 

paarismänguks.   

  



41 Lääne-Aafrika ja Kesk-Aafrika CFA frank on kaks rahaühikut, mis on kasutusel 14 iseseisvas Aafrika 

riigis, millest 12 on endised Prantsusmaa kolooniad. Millises kahes riigis, mis ei ole endised 

Prantsusmaa kolooniad, on CFA frank kasutusel? 

42 Mida iseloomustas Jorge Luis Borges kui „kahe kiilaspäise mehe võitlust kammi pärast“? Ta kirjutas 

sellest ka luuletuse „Juan Lopez y John Ward“. 

43 Millises paigas, millel on kaudne seos ka Eestiga, on tehtud nähtav foto? 

 
44 Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldab alates 1994. aastast igal aastal Eesti Parima Toiduaine konkurssi. 

Ühel korral (2006. aastal) on üldvõitjaks tulnud ka alkohoolne jook. Mis see oli (nimetada tootja ja 

brändinimi)? Täpsustuseks, et keefiri ega kalja me antud kontekstis alkohoolseks joogiks ei liigita.  

45 Milline Hesseni liidumaal asuv mäeahelik on andnud nime automudelile, mida valmistati eri 

versioonides aastatel 1939–1994? 

46 Milline ühine sportlik saavutus ühendab järgmisi suusahüppajaid: Roberto Cecon, Andreas Felder, 

Stefan Horngacher, Heinz Kuttin, Ari-Pekka Nikkola, Dieter Thoma, Ernst Vettori, Jens Weißflog? 

Nimekiri on lõplik! Teoreetiliselt võib nimekiri täieneda, aga praktikas on selle tõenäosus ülimalt väike. 

47 See 1974. aastal sündinud laulja sattus 2002. aastal 

Nashville’i kontserdil veidrasse olukorda, sest purjus 

külastajad nõudsid temalt laulu, mida tegelikult esitab 

üks teine, temast 15 aastat vanem laulja. Juhtunu 

muutus omamoodi meemiks ning hakkas segama ka 

tema järgnevaid kontserte ning olevat lausa tekitanud 

lauljas depressiooni ja lavahirmu. Alles 2015. aastal 

esitas ta märgina asjast üle olemisele nõutud pala 

samas kohas, mis ilmselt on ainus kord, kui ta seda 

laulu esitanud. Nimetage noorema laulja nimi ja 

vanema laulja ilmselt tuntuim laul, mis selle olukorra 

tekitas? 

 
48 Kahtluseta on inimeellaseks peetud umbes 2 miljonit aastat e.m.a. oletatavasti Aafrikas kujunenud Homo 

erectust, kes oli esimene inimlaseliik, kes levis Aafrikast väljapoole. Vanemas kirjanduses on Homo 

erectuse kõrval kasutatud ka ühte teist nime, millega markeeriti samal ajal eksisteerinud kuid mõningate 

detailide poolest (nt peenemad koljuluud) erinenud inimeellast, kuid tänaseks on jõutud arvamusele, et 

tegemist on sama liigiga. Mis nimi, mis kreeka keeles tähendab „töötavat inimest”? 

 

  



49 Millise kõrgkooli vilistlaste hulka kuuluvad ka sellised riigitegelased nagu aastatel 2010–2014 Hondurase 

presidendiks olnud Porfirio Sosa Lobo (ehk Pepe Lobo), aastatel 1999–2011 Guyana presidendiks olnud 

Bharrat Jagdeo, aastatel 2005–2015 Namibia presidendiks olnud Hifikepunye Pohamba ja aastail 2013–14 

Kesk-Aafrika Vabariiki tüürinud Michel Djotodia?   

50 Fotol on näha ühe kuulsa kirjaniku kodu. Küsitav kirjanik on seal sündinud ning sinna lähedale maetud. 

Üks selle riigi tähtsamaid kirjanduspreemiaid on 2003. aastal nime saanud küsitava hoone (kompleksi) 

järgi. Nimetage nii kompleks kui kirjanik! 

 
51 Piibli järgi peetakse juudi rahva esiisaks ning monoteismile alusepanijaks Aabrahami. Oma naise Saaraga 

sai ta lapse, kellele pandi nimeks Iisak. Iisak ei olnud aga Aabrahami vanim laps, sest oma Saara 

ümmardaja …ga sai ta oma esiklapse Ismaeli, kes saadeti Jumala käsul maapakku, kus Ismaelist kõikide 

araablaste rahvaste isa. Kes oli see egiptlanna, kes sünnitas Aabrahamile esimese lapse? 

52 Maailma rahvarohkeimate esimese astme haldusüksuste edetabeli Top-20-st kuulub koguni 19 kas Hiina 

RV või India haldusüksustele (nt. Inglismaa oma ca 52 miljoniga on 22. kohal). Ainsaks erandiks on 5. 

kohal asuv provints, mille elanike arvuks on hinnanguliselt ca 100,6 miljonit inimest. Mis provints?    

53 Fotol on kujutatud suurimat looduses elavat hobuslast. Eesti keeles on tema levinumaks nimeks 

kõrbesebra, ent mitmetes teistes keeltes on ta tuntud aastatel 1879–1887 ühe riigi presidendiks olnud isiku 

järgi (ka looma ladinakeelses nimes sisaldub viide sellele riigitegelasele). Kes oli see poliitik või mis on 

selle looma paralleelnimi?      

 
54 1986. aastal oli tollane Lotuse esinumber Ayrton Senna tema võistkonna võtmise vastu, kuna arvas, et 

Lotus ei ole piisavalt võimekas tiim, et tegeleda kahe MM-tiitlit nõudleva sõitjaga. Nii jäi andekas britt 

ilma võistkonnata ning tema edasine vormel-1 karjäär möödus peamiselt Arrowsis, ehkki korra jõudis ta 

ka Lotusesse tagasi, 1990. aastal, kui Lotuse hiilgeajad olid juba möödas. Parim hooaeg oli tal kahtlemata 

1984, kui ta Renault'l sõites lõpetas neljal korral poodiumil. Väljaspool vormelautosid oli tema suurimaks 

saavutuseks sportautode MM-tiitel 1992. aastal (võitis samal aastal ka Le Mansi 24 tunni sõidu). Kes? 

55 Millise tuntud kirjaniku pikim poeem on 1829. aastal avaldatud 422-realine, Koraani lugudel põhinev „Al 

Aaraaf“? See räägib elust teispoolsuses, paigas nimega Al Aaraaf ning sai inspiratsiooni Tycho Brahe 

1572. aastal avastatud supernoovast. 

56 ♪♫♪♫♪ Kuuldava Kanada bändi suurim hitt pärineb aastast 1999 ning kannab nime „Steal My Sunshine”. 

Mis nime kannab see bänd, mida vedasid õde-vend Sharon ja Marc Costanzo? Sama nime kannab ka 

Euroopa Ujumisliit (siinkohal peame silmas selle liidu nime lühendit). 

 

  



57 Neuronite ehk närvirakkude põhiülesanne on võtta vastu ning saata edasi elektrilisi signaale. Neuroni 

elektrokeemilisi signaale aitavad edasi kanda ka telgniidiks nimetatud juhtmetaolised osad, mis on 

enamasti kaetud müeliinikihiga. Müeliin aitab küsitavat osa isoleerida, mistõttu meenutavad need jätked 

kaableid. Mis nime kannab see jätke, mida igal neuronil on üks, mis juhib signaale läbi sünapsi 

närvirakust välja? 

58 1915. aastal lasi USA mündikoda Panama kanali valmimise ja San Francisco maailmanäituse 

tähistamiseks ringlusse nn Panama-Pacific erimündid, mis on ühed kõige hinnalisemad USA mündid. 

Neist kõige haruldasem on 50 dollarilise nominaalväärtusega delfiinide ja öökulliga münt, mida pääses 

ringlusse ainult mõnisada ja ülejäänud läksid ümbersulatamisele. Tänase päevani on tegu ainsa USA 

mündiga, mis ei ole ... . Mis sõna peaks käima punktiirile? 

59 Neid mainitakse Piiblis küllaltki palju – näiteks Teises Moosese ja Esimeses Kuningate raamatus, Teises 

Ajaraamatus, Jesaja, Jeremija ja Joeli raamatutes, kokku ligi 30 korda. Eestis elab neid umbes 24 liiki, 

maailmas muidugi palju rohkem, kes kuuluvad alamseltsi Caelifera. Kellest nii palju piiblis juttu on? 

60 Vasakpoolsel fotol on Wimbledoni võidukarikaga Kenneth Raisma ja kreeklane Stefanos Tsitsipas. 

Parempoolsel fotol on aga kujutatud härra Tsitsipase vanaisa (1925–1984), nimeks Sergei Salnikov, kes 

oli samuti väljapaistev sportlane, nimelt tuli ta 1956. aastal olümpiavõitjaks. Mis alal? 

   
61 Ehkki Abbassiidide esimeseks kaliifiks oli Abu al-Abbas as-Saffah (valitses 749–754), kes 750. aastal 

purustas Umaijaadid otsustavas Suur-Zabi jõe lahingus, võib Abbasiidide riikluse tegelikuks ülesehitajaks 

pidada tema järglast (valitses 754–775). Ehkki ta oli võimetu takistama Cordoba emiraadi eraldumist ning 

šiiidid oponeerisid taaskord keskvõimule, oli tema suurimaks saavutuseks kõikide valitsemis- ja 

haldusstruktuuride üleviimine Bagdadi. Kes oli see kaliif, kes pani aluse paljurahvuselisele 

islamikultuurile? 

62 See külm vene supp on oma nime saanud peedilehtede järgi ning 

austades oma nime koosnebki see köögiviljapealsetest, kaljasest põhjast 

ning keedetud või värskelt soolatud kalast. Kevadist suppi serveeritakse 

sööjale kolmes erinevas nõus: supp, kalatükid (väga hästi sobivad juurde 

ka vähid) ja jäätükid. Mis nime kannab see supp? Ehk on vastamisel 

abiks parempoolne foto. 

 
63 Maailmas on praegu hetkel kaks riiki, mille parlamendis on naisi rohkem kui mehi. Üks neist on Boliivia. 

Mis on teine riik, mis paikneb Aafrikas? 

64 Milline aastatel 1979–1981 Saksa DV-s elanud näitlejanna asendas oma päris perekonnanime Johnson 

nimega, mille all on ta kuulsaks saanud, kuna „Johnson was not „Jewish enough“ to make me a star“ 

(„Johnson ei olnud piisavalt juudilik nimi, et staariks saada“)? 

 

  



65 Millise kuulsa asutuse aadressiks on Strandgade 93? 

 
66 Kui 1919. aastal rünnati Saksa valitsust vasakult, siis aasta hiljem toimus rünnak paremalt. Küsitava 

marurahvuslik liikumine üritas sõjaväe toetusel valitsust kukutada, ent nende löögiüksuste vastu seisid 

kommunistide ja sotsiaaldemokraatide sõjaväestatud salgad. Seoses tööliste vastupanu ja nende alustatud 

Saksamaa ajaloo suurima üldstreigiga mäss ka lõppes. Kes oli putši juht, kelle järgi see mäss sai ka nime? 

67 Millise kuulsa iga-aastase kevadise spordivõistluse järel külastatakse fotol nähtavat duširuumi? (Kui sel 

päeval juhtub olema vihmane ilm, jätkub küürimist muidugi kauemaks.) Kabiinidel olevatel siltidel on 

kunagiste võitjate nimed. 

 
68 Supertoidu sõbrad soovitavad kinoa maha jätta ning toiduvalmistamisel kasutada rohkem küsitavat 

Etioopia peeneteralist teravilja. Etioopias valmistatakse sellest rahvuslikku leiba injera't. Taime seemned 

on kaltsiumi-, raua- ja valgurikkad ning sisaldavad mitmeid aminohappeid. Samuti on tegemist 

gluteenivaba teraviljaga. Mis vili? 

69 1978. aastal esines Tallinnas Oleviste kirikus baptistidele keegi James Irwin. Mille poolest oli ta ajalukku 

läinud ja ühtlasi esimene omalaadne inimene, kes Eestit külastanud? Hiljem sai temast n.ö samas 

valdkonnas noorimana surnud inimene. 

70 Mis nime kannab mitme karbiliigi (peamiselt Pinna nobilise) poolt eritatud ning nende külge kinnituv 

klombiline kiud, millest valmistatakse ka meresiidiks kutsutavat kangast? 

71 Selliseid tähti, millega algab inglise keeles ainult ühe maailma riigi nimi, on tähestikus kokku kolm. 

Huvitaval kombel asuvad kõik kolm kõnealust riiki üksteisele küllaltki lähedal. Mis on need kolm riiki? 

72 

 

♪♫♪♫♪ Kohe laulab Madridist pärit indie- ja folklauljatar Lourdes 

Hernandez laulu „Cigarettes“ (küsimus on pühendatud kõigile saalis 

viibivatele nikotiinisõltlastele). Tegemist on inglise keeles laulva 

lauljannaga, keda on kutsutud „Hispaania Feist’iks“. Millise esinejanime 

all, mis on võetud ühe huulepulgabrändi järgi ja mis langeb ka sellega 

kokku, on Lourdes Hernandez tuntud? 



 

73 See tuntud objekt avati 1931. a oktoobris ning tseremoonia tõmbenumbriks oli mõeldud iluvalgustuse 

sisselülitamine, mille pidi raadio teel tegema Guglielmo Marconi otse Roomast, umbes 9000 km 

kauguselt. Halva ilma tõttu üritus siiski ebaõnnestus ja tuled tuli sisse lülitada kohapealsetel töömeestel. 

Millise objektiga oli tegu? 

74 Milline Eestiski käinud ansambel on juba 1983. aastast oma kontserte sisse juhatanud Ennio Morricone 

looga „The Ecstasy of Gold”/„L'estasi dell'oro“, mis kirjutati Sergio Leone filmi „Hea, paha ja inetu” 

(1966) jaoks? 

75 Suurima kõnelejate arvuga semiidi keel on mõistagi araabia keel peaaegu 300 miljoni kõnelejaga, 

kolmandal kohal on heebrea keel ca 7 miljoni kõnelejaga. Milline semiidi keel on kõnelejate arvult teisel 

kohal, ca 20 miljoni kõnelejaga? 

76 Milline suurtootja tõi 1989. aastal turule ühe imelikuma peavoolu automargi läbi aegade – 

retrovälimusega ning koomiksilaadse kujundusega S-Cargo, mida on peetud ka üheks kõigi aegade 

koledaimaks autoks? 

 
77 Inglise kirjaniku Winston Grahami (1908–2003) suurim panus kirjanduslukku on ilmselt 12-osaline 

Cornwalli krahvkonnas toimuv ajalooliste sugemetega raamatusari. Sarjale pühendas kirjanik praktiliselt 

kogu oma elu: esimene raamat „Ross …” ilmus 1945. aastal ning viimane, „Bella …” 2002. aastal. Sarja 

esimesed neli raamatut on ilmunud ka eesti keeles. Mis sari? 

78 See Itaalia kõrgushüppaja on tuntud eriliselt hipsterliku, vaid ühte poolt nägu katva habeme poolest 

(täpsemalt on tal kvalifikatsioonivõistlusel täishabe ning finaaliks ajab ta poole maha). Ta tuli 2016. aastal 

sisemaailmameistriks ja Euroopa meistriks ning olnuks ka kindel medalipretendent Rio OM-il (olümpia-

eelsel Teemantliiga etapil Monacos ületas ta maailma absoluutset tippklassi tähistava 2.39), ent pidi sealt 

vigastuse tõttu eemale jääma (vigastuse sai ta eelmainitud võistluselt, kui ründas kõrgust 2.41). Kes? 

 
79 Millise kuulsa Saksamaal maalitud, ent ühe teise riigi jaoks olulise maali originaal hävis 1942. aastal 

Bremeni pommitamisel? Tänapäevased muuseumikülastajad võivad imetleda selle suure (ca 3,7 x 6,5 

meetrise) maali 1851. aastal maalitud versiooni. 

80 Millist kuulsat filmikangelast kehastas esimesena 1917. aastal sündinud Norra päritolu näitleja (1917–

2007), kelle pärisnimeks oli Haakon Robert Nielsen? 

  



81 Millise tuntud looma ladinakeelse nime Ailuropoda melanoleuca otsetõlge oleks „must-valge kass-jalg“? 

82 Milline 1988. aastal asutatud partei on saanud oma nime sõnade „noorte demokraatide liit“ iga sõna kahe 

esimese tähe järgi? 

83 Teda peetakse Napoleoni üheks parimaks marssaliks, kes sõjaväljal jäi alistamatuks. Tuntud raudse 

distsipliiniaustajana, teenis ta hüüdnime „raudne marssal”. Austerlitzi lahingus juhtis ta otsustava 

murrangu sooritanud kolmandat korpust, Auerstadti lahingus alistas ta kaks korda suurema Preisi armee. 

Hiljem aitas ta prantslased võidule Eylau, Friedlandi, Eckmühli ja Wagrami lahingutes. Kes oli see 

marssal, kelle nime kirjutati tema eluajal ja ka hiljemgi pidevalt valesti (veaks oli/on üleliigne „s“-täht)? 

    
84 Dodekaneeside saarestiku tähtsaim saar on Rhodos, kultuuriliselt ja ajalooliselt on olulisemad veel Kos 

ja Patmos. Mis on aga Rhodose järel suuruselt teine Dodekaneeside saar, mis asub Rhodose ja Kreeta 

vahel (325 km2) (vt. parempoolne kaart)? Ei tee paha mõelda mäestikele… 

85 Milline riik oli 2016. a Rio de Janeiro olümpiamängudel edukaim poksis? Nad võitsid poksis kolm 

kulda, kaks hõbedat ja kaks pronksi, mis moodustas suurema osa nende olümpia kogumedalisaagist. 

86 See venelane oli värvifotograafia üks pioneere. 

Tema tuntuim foto oli tehtud Lev Tolstoist, 

mida hiljem kasutati mitmetel postkaartidel 

ning muudeski väljaannetes. Nähtaval fotol on 

ta aga jäädvustanud Buhhaara emiiri. Oma 

kuulsuse rajas ta 1909–18 ette võetud 

ringreisiga, kus ta keisri õnnistusel 

dokumenteeris Venemaad, tema loodust, 

arhitektuuri ja inimesi värvides. Enne kui ta 

riigist pärast Oktoobrirevolutsiooni lahkus, oli 

ta teinud üle 3500 negatiivi. Kes? 

 
87 Millisele Eesti tipparhitektile langesid osaks kolleegide iroonilised kommentaarid, kui ta projekteeris 

Maarjamäel elavale kliendile pildilnähtava kitšiliku liba-barokkvilla? 

 
88 ♪♫♪♫♪ Kuuldav instrumentaalpala „Sirius“ on saanud paljude spordihallides ja suurtel staadionitel 

peetavate spordivõistluste helitausta lahutamatuks osaks. Millise Briti ansambli looming see on – see 

pärineb nende 1982. a albumilt „Eye in the Sky“? 



89 Kuigi paljudes riikides on endistel tippsportlastel õnnestunud pärast sportlaskarjääri lõppu küllaltki 

lihtsalt poliitikasse siirduda, siis enamasti on nad jäänud ikkagi tiksuma parlamendi lihtliikmetena. 

Üheks erandiks on fotol olev mees, kes asutas 1996. aastal partei, mille esimeheks on ta tänaseni ning 

mille poolt 2013. a parlamendivalimistel andis hääle enam kui 7,6 miljonit inimest. Kes on see omas 

riigis rahvuskangelase staatust omav mees, kelle sportlaskarjääri tippaasta oli kahtlemata 1992. aasta, 

kui ta riigi koondise MM-tiitlini viis? (Väga vastumeelselt anname 1 punkti küsitava spordiala 

nimetamise eest.) 

   
90 Lihtsamalt öeldes on tegemist merikarbist valmistatud helmetega, mida Põhja-Ameerika idaosa 

indiaanlased nöörile lükkisid ja kõrgelt hindasid. Enne Euroopa asunike saabumist 15. sajandil kasutati 

neid helmeid peamiselt tseremooniates.  Eurooplased, kes valmistasid neid miljonite kaupa, hakkasid 

neid kasutama indiaanlastega kauplemisel ja nii sai sellest üldtunnustatud vahetuskursiga valuuta. Järsu 

pakkumisega tekkinud kõrge inflatsiooni tõttu vähenes nende kasutamine ja väärtus alates 1670-ndatest 

aastatest. Millest on jutt? 

91 Millise maailma suurlinna tuntuim 

pilvelõhkuja on MahaNakhon (fotol), mis on 

tuntud oma legoklotse meenutava lõpetamata 

või laguneva väljanägemise poolest? 

 
92 Küsitav ingliskeelses maailmas populaarsust koguv ning nii poistele kui tüdrukutele pandav eesnimi on 

mugandus ühe kuulsa 18.-19. sajandi helilooja perekonnanimest, mida tema auks hakati kasutama ka 

eesnimena. Muuhulgas kannavad seda kahes Star Wars’i filmis näidelnud meesnäitleja (s. 1981) ja TV-

sarjas „Heroes“ (2006–2010) üht peaosalist kehastanud naisnäitleja (s. 1989), kes eraeluliselt seotud ühe 

allakäiva spordikuulsusega. Mis nimi? 

93 Suurte filmistuudiote (nn „Big Six”) ajalugu on lahutamatult seotud Los Angelese Hollywoodi asumiga. 

Tänaseks on kuuest suurest jäänud Los Angelesi vaid kaks ning vaid üks nendest asub ainsana 

Hollywoodi asumis. Edu pole see neile võrreldes teiste asjaosalistega toonud, kuna kuue stuudio peale 

on nende turuosa väikseim. Mis filmistuudio? 

94 Kelle tapmise tunnistas Robert O’Neill ajakirjas Esquire veebruaris 2013 anonüümselt ja oma nime all 

2014. a oktoobris eetrisse läinud telesaates? Samal teemal kirjutanud Mark Bissonnette´i suhtes algatati 

uurimine. 

95 1938. aastal avastasid inglise teadlased John Allen ja Austin Misener ning vene teadlane Pjotr Kapitsa 

teineteisest sõltumatult, et teatud temperatuuri ning rõhu juures muutus 4He viskoossuse tase nulliks. 

Milline nähtus/mõiste sellega seoses avastati? Hiljem on seda uuritud ka teiste ainete puhul. 



96 Mitmed kultuurid on praktiseerinud loomadele rinna andmist, peamisteks põhjusteks on välja toodud 

noorloomade toitmist, laktatsiooni toetamist, eostamise vältimist jne. Vasakul olevale fotole on jäänud 

vast üks kuulsamaid loomaimetajaid, kes lasi selle pildi teha oma kolmanda stuudioalbumi promoks, 

põhjustades USAs sensatsiooni. Albumilt, mis oli tema kõrgeim USA edetabelikohale jõudnud album 

(2.), pärineb küsitava tuntumaid lugusid „Professional Widow”, mis Armand Van Heldeni remiksina 

jõudis koguni Suurbritannia edetabeli esikohale. Kes? Sama perekonnanime kannab legendaarses 2012. 

a Londoni OM-i meeste 800 m. jooksu finaalis edukalt esinenud sportlane ning ka Eesti mälumängur, 

kelle parimaks tulemuseks Eesti individuaalsetel meistrivõistlustel jäi 5. koht (üht neist kahest on 

kujutatud ka parempoolsel fotol). 

   
97 Väärisgaasid on enamasti inertsed elemendid, mis tähendab seda, et nad ei osale keemilistes 

reaktsioonides ega moodusta ka keemilisi ühendeid. Kõige inertsem keemiline element on neoon, 

millega on laboratooriumis saadud üks ühend ühe teise keemilise elemendiga, kuid pole teada, kas seda 

looduses esineb. Millise keemilise elemendiga moodustas neoon ühendi, mis on aga vastupidiselt 

heeliumile kõige elektronegatiivsem element ehk tal on tugev tung reageerida ja moodustada ühendeid? 

98 Mel Brooksi debüüt lavastajana oli 1968. a „The Producers“, mis nüüd on ilmselt tuntum hoopis 

Broadway muusikalina. 1974. aastal  järgnesid sellele ühe aasta jooksul tema 3. ja 4. film ehk „Blazing 

Saddles“ ja „Young Frankenstein“. Mis oli aga Brooksi teine film aastal 1970 (peaosas Frank Langella), 

üsna tuntud 1928. a romaani üks väga paljudest ekraniseeringutest, mis meie kandis pole aga tuntuim 

variant? Küsitavast romaanist on eri riikides tehtud vähemalt 18 erinevat telesarja või mängufilmi, neist 

esimene juba 1933. aastal Tšehhoslovakkias. 

99 Äsja lõppesid Sheffieldis järjekordsed snuukeri MM-võistlused, mis oli üksiti ka hooaja 2016/17 

viimaseks n.ö ranking-turniiriks. Millises Euroopa pealinnas toimunud turniiriga aga 2016. a juunis see 

ranking-hooaeg algas? Turniiri võitis 2010. a maailmameister, austraallane Neil Robertson.   

100 Ei saa ka meie läbi kodumaise taimeküsimuseta. Fotodel on üks kuuest oma perekonna Eestis 

pärismaisena kasvavast liigist, keda leidub meil paiguti Lääne-Eesti saartel, kuivadel lubjarikastel 

niitudel ning klibusel ja liivasel mererannal. Oluline vihje: on 20–70 cm kõrgune, roosade õitega. Mis on 

see Eestis II kaitsekategooriasse kuuluv taimeliik (ladinakeelse nimega Allium vineale)? Vihjeks, et 

taime nimes sisaldub ühe teeneka tänase saalisviibija perekonnanimi. 

     
 

  



101 Ehkki Aleksander Suure impeerium lagunes üsna varsti pärast tema surma, ei pidanud see nii minema. 

Varsti pärast Aleksandri surma määrati küsitav impeeriumi regendiks ning vägede ülemjuhatajaks. 

Rahulolematus tema võimu vastu aga ajapikku suurenes ning ta hukati oma väejuhtide poolt kas 321. 

aastal või 320. aastal eKr. Kes? 

102 Millisel laamal paiknevad nii Tšuktši autonoomne ringkond, Magadani oblast kui Kamtšatka krai? 

103 Ta on ilmselt Eesti tuntuim restoranikriitik, kes avaldab oma artikleid selle sajandi algusest Äripäevas, 

tavaliselt reedeti. Söögikohtade hirm ja arm hindab restorane 30-pallisel skaalal, hinnates nii toitu, 

teenindust kui ka interjööri. Restorani Leib Resto ja Aed ühe omaniku ja sommeljee Kristjan Peäske 

sõnul on Äripäeva restoranitestid ainukesed, mida restoranid ja teised söögikohad ise ka tõsiselt võtavad 

ja arvestavad, sest … julgeb enda nime ja näoga kirjutada, arvamust ja hinnangut avaldada. Kes on see 

Eesti kardetuim restoranikriitik? 

104 8x8 või 9x9 versioonis on neid 10, 16x16 versioonis 40, 30x16 versioonis 99. Mis on need Curt 

Johnsoni loomingu põhisisuks olevad objektid, millega päriselus meist keegi kokku puutuda ei tahaks? 

105 Millise ilmselt Pärsia või Usbekistani aladelt pärineva algselt kõrbetaime lillakaid vilju ning puud ennast 

on näha neil piltidel? Puu on tuntud eelkõige viljade poolest. 

                                                                                               
106 Millised kaks Austria laskesuusatajat, mõlemal eesnimeks Wolfgang, said 2007. aastal süstemaatilise 

dopingukasutamise eest eluaegse võistluskeelu? Esimene, sündinud 1973. aastal, oli 2000. a 

maailmameister 20 km distantsil. Teine, sündinud 1967. aastal, võitis karjääri jooksul kaks MK-etappi 

ning 2002. a olümpial pronksmedali sprindis (10 km). Kes? 

107 1775. aastal toimunud Tseax Cone’i vulkaani purske tagajärjel hukkus ca 2000 Nisga’a rahva esindajat. 

Kuna tänapäeval on selle rahva esindajaid ca 6000, siis ei olnud neid ilmselt ka tollal eriti palju, mis 

tähendab, et õnnetusel oli selle populatsioonile ülimalt suur mõju. Millise tänapäeva riigi territooriumil 

see õnnetus toimus – tegemist ongi selle riigi ajaloo suurima ohvrite arvuga loodusõnnetusega?   

108 ♪♫♪♫♪ Fotol olev ja kuuldav võrdlemisi ebastandardse välimusega popstaar on 1996. aastal Kuopios 

sündinud soomlanna, kes tuli avalikkuse ette järjekordse talendiotsimissaate kaudu, kus langes välja 

enne poolfinaali. Üllatuslikult aga hakkasid tema vastu huvi tundma suured Kesk-Euroopa plaadifirmad. 

Nimetage see mh Elton Johni poolt korduvalt esile tõstetud ja intervjuudes sageli ropendama kukkuv 

lauljanna, kes on avaldanud EP „Dye My Hair“, mh singlid „Karma“ ning „Dye My Hair“, on hetke 

nõutuim soome muusik olulistel välismaa festivalidel ning teeb koostööd Rudimentali ja teiste edukate 

kollektiividega! Ta kasutab esinejanimena naisenime, mis on kasutusel nii Soomes, Eestis (nii TV-

ekraanil kui poelettidel) kui ka mõnedes teistes riikides. 

 



109 Aleksandr Litvinenko, endine Vene Föderatsiooni julgeolekuohvitser ning hilisem dissident, pagulane ja 

Briti salateenistuse kaastöötaja saadeti 2006. aastal teise ilma mäletatavasti polooniumi abil. Kes aga 

arvatakse olevat olnud esimene polooniumi mürgituse tõttu surnud inimene? 1956. aastal, kümme aastat 

pärast õnnetul kombel polooniumiga kokkupuutumist suri ta leukeemiasse. 

110 Hispaania sõdur ja maadeavastaja Sebastian Vizcaino on üks põhilisi süüdlasi oma aja olulises 

geograafilises segaduses. Kuigi varem oli seda paika kujutatud mandri osana, väitis Vizcaino, et tegu on 

hoopis saarega ning seetõttu on mitmetel 17. sajandi alguse maailmakaartidel seda piirkonda kujutatud 

saarena. Millisest piirkonnast on jutt, kus just Vizcaino on andnud terve rea tänaseni püsivaid 

kohanimesid? 

111 Millise tuntud helilooja surm oli äärmiselt totter – nimelt lasti ta 1945. a septembris, liitlaste poolt 

okupeeritud Austrias maha USA armee sõduri poolt, oma kodumaja ees, kui oli läinud värske õhu kätte 

nautima sigarit, mille ta väimees oli talle hankinud (väimees oli just enne mustal turul äritsemise eest 

kinni võetud)?  

112 Millise käesoleva aasta jaanuaris meie hulgast lahkunud teeneka näitleja (1940–2017) võib-olla kaht 

meeldejäävaimat rollisooritust on kujutatud alljärgnevatel fotodel? 

   
113 Alates 2015. a aprillist on Eestis olemas riigihalduse minister. Ent Eesti Vabariigis on kaks inimest 

pidanud ka riigiministri ametit – vastavalt Edgar Savisaare ja Tiit Vähi esimeses valitsuses. Nimetage 

need kaks meest, kelle perekonnanimed algavad sama tähega. 

114 Fotol on üks parimaid Aafrikas sündinud naistennisiste. 1967. aastal Kesk-Aafrika Vabariigi pealinnas 

Banguis sündinud sportlase suurimaks saavutuseks oli lisaks kaheksale WTA-turniiri võidule 1998. 

aastal Wimbledoni turniiril finaali jõudmine, kus ta jäi alla Jana Novotnale. Seejuures oli tema nõbu 

Didier Deschamps võitnud nädal aega varem jalgpalli MM-i. Kes on see tennisist, kelle parim 

edetabelikoht oli 3., milleni ta jõudis 32-aastaselt? 

 
115 Mis nime, mis pärineb Mark Twaini 1873. aasta romaanist, kandis 1870. aastatest kuni 20. sajandi 

alguseni kestnud ajastu USAs, mis toimus paralleelselt viktoriaanliku ajastuga Suurbritannias või Belle 

Époque'iga Mandri-Euroopas? Ajastut iseloomustavad kiire industrialiseerimine, urbaniseerumine, suur 

varanduslik ebavõrdsus, suurte trustide domineerimine, massiimmigratsioon. Ajastule eelnes 

ülesehitamisajastu ning selle järgnes progressiivne ajastu. Vastata võib nii inglise kui eesti keeles. 

116 Laulus „Helinälg“ (rohkem tuntud kui „Karuks istus vangitornis“) mainitakse mitmeid Eesti 

levimuusikuid nagu Gunnar Graps, Jaak Joala jt, kellest elus on vaid Nõgisto, Rannap ja Grünberg. Kuid 

laulus mainitakse ka ühte välismaa lauljat ja kahte bändi - nimetage kõik kolm. 2 õiget annab 1 punkti. 



117 Selle riigi 1989–97 kodusõja käigus kukutati 1980. aastal riigipöörde järel võimule tulnud riigipea ning 

asendati uue mehega, kelle valimine 1997. aastal pani kodusõjale lõpu. Ca 400 000–620 000 inimese elu 

nõudnud kodusõda ei toonud aga püsivat rahu ning 1999–2003 toimus uus kodusõda, milles 150 000–

300 000 inimelu hinnaga kõrvaldati eelmise kodusõja käigus võimule tulnud mees. Vasakpoolne foto 

kujutab 1980. a riigipööret kui mässulised on mere ääres tulpade külge sidunud senise valitsuse 

ministrid ja nad ükshaaval maha lasevad. Parempoolsel fotol on aga eelmise riigipöörde korraldaja kinni 

võetud ja avalikult piinamise järel tapetud. Maailma uudistesse jõudsid kaadrid, kus uus riigipööraja 

võtab lonksu Budweiserit, samas kui eelmisel riigipeal kõrv pea küljest ära lõigatakse, hiljem ka silmad 

välja torgatakse ja munad pudruks pekstakse. Mis riigis need sündmused aset leidsid? 

 
118 Küsime mäeahelikku Keskmassiivide kaguosas, kuhu kuuluvad Keskmassiivide kõrgeimad mäed nagu 

Lozère (1699 m) ning mis asuvad paras- ja vahemerelise kliima piiril. Kellele mäestiku nimi meelde ei 

tule, need ehk teavad Robert Louis Stevensoni 1879. aasta reisijuttu „Eesliga …”. Mis mäeahelik? 

119 Lahus on happeline kui pH < … , aluseline kui pH > … ja neutraalne kui pH = … . Milline arv tuleks 

kirjutada punktiiride asemele? 

120 See Wolfgang Amadeus Mozarti 1781. aastal kirjutatud ooper räägib Kreeta kuningast, Minose 

lapselapsest ja Kreeta vägede juhist Trooja sõjas. Seda tööd peetakse esimeseks oluliseks Mozarti 

ooperiks ja kuigi vahepeal esitati seda väga vähe, on pärast II MS lõppu seda uuesti üsna rohkelt esitama 

hakatud. Mis on selle ooperi pealkiri või kes on ooperi pea- ja nimitegelane?  

121 Olümpiaajaloos on kulla võitnud mitmed tollased või ka 

hilisemad abielupaarid. Ainult üks mees selles nimistus 

on olnud abielus kahe olümpiavõitjaga. Tema esimene 

abikaasa võitis olümpiakulla 1994. aastal, praegune 

abikaasa aga 2010. aastal. Küsitav ise võitis kulla 1988. 

aastal, seejuures võitsid kõik kolm kulla samal spordialal. 

Kes? 

 
122 Eestis on kaks paari sama nime kandvaid alevikke. Nimetage need! Mõlemal puhul asub üks neist 

Harjumaal, teine asub ühel juhul Järvamaal ja teisel juhul Võrumaal.  

123 Ka Lenini ordeni, Punalipu ordeni ja Tööpunalipu ordeni kavaleri filmilinal kehastamise eest on 

võimalik teenida Oscar. Inglise näitleja Mark Rylance (s. 1960) kehastas ühes paari aasta taguses filmis 

meest, kelle kontosse kõik nimetatud autasud kuuluvad ning teenis ise Parima Meeskõrvalosa Oscari. 

Keda Rylance kehastas? 

124 Millist hispaaniakeelset terminit kasutatakse tööstussüsteemi kohta, kus teatud kaupade tootmiseks 

vajalikud komponendid tuuakse tollivabalt ühest riigist teise, pannakse seal kokku ning viiakse müügiks 

tagasi komponentide päritoluriiki? Need said eriti hoo sisse pärast Põhja-Ameerika vabakaubanduslepet 

(NAFTA), kui USA piiri äärde Mehhikosse ehitati palju tehaseid, kus karmides tingimustes pannakse 

Mehhiko üliodavat, et mitte öelda orjatööjõudu kasutades kokku telereid, arvuteid jt., mis müüakse 

lõpuks maha USA turul.  

  



125 Sophie Maria Josephine Albina Gräfin Chotek von Chotkowa und Wognin sündis 1868. a 1. märtsil 

Stuttgart’is. Millises linnas ta aga suri? 

126 Millise kahe riigi piir? 

 
127 Eesti aasta sportlase aunimetust antakse välja alates 1955. aastast. Kes on ainus individuaalselt 

olümpiavõitjaks tulnud Eesti sportlane, kes pole kunagi seda tiitlit pälvinud? 

128 Austraalia näitlejanna Mia Wasikowska (s. 1989) on muude rollide kõrval saanud tuntuks ühe tegelase 

kahekordse kehastamisega, vastavalt 2010. ja 2016. aasta filmis. Nimetage selle tegelaskuju nimi – 

tegemist on isa kaotanud Kingsleigh perekonna tütrega! 

129 Millist suupärasemat nime kannab Universumi algusaegadest pärit kosmosekiirgus, mida nimetatakse ka 

kosmiliseks mikrolaine-taustkiirguseks? Kiirguse avastasid 1964. aastal Arno Penzias ja Robert Wilson, 

kes tõestasid seeläbi, et Universum oli kunagi väga tihe ja kuum, andes faktilist tuge Suure Paugu 

kosmoloogiale. Oma avastuse eest said Penzias ja Wilson 1978. aastal Nobeli füüsikaauhinna. 

130 Tema läbimurdeteos „Sõda” (1928) ilmus vaid loetud nädalad pärast Erich Maria Remarque'i romaani 

„Läänerindel muutusteta”, ent sai samade kiitvate hinnangute osaliseks. Veendunud kommunistina viibis 

ta 1930. aastate Saksamaal ka vanglas, hiljem veetis aega Hispaanias ja Mehhikos. Lisaks „Sõjale” on 

tema sulest ilmunud veel poliitikaromaan „Keisririigi varemeil”, autobiograafiline romaan „Aadli 

loojak” ning lasteraamat „Trini” (viimane ilmus ka sarjas „Seiklusjutte maalt ja merelt“). Kes oli see 

Saksa (hiljem Saksa DV) kirjanik? 

131 Millist ühist nimetust võib kasutada fotol oleva jõugu kohta? 

 
132 ♪♫♪♫♪ Mis nime kannab 1970. aastate algul Inglismaal pandžabi immigrantide poolt loodud tempokas 

muusikastiil? Muusikastiili kuldajaks olid 1980. aastad, kui kerkisid esile sellised artistid nagu Alaap, 

Golden Star ja Heera. 1990. aastatel nihkusid mitmed artistid rahvamuusika traditsioonide poole, 

ühendades traditsiooniliste rütmidega hip hopi elemente ning sündis muusikastiil folkhop, mis viis 

küsitava muusikastiili allakäiguni, millest see polegi taastunud. 



133 Fotol olev objekt leiti 1986. aastal Oweni mäe ühest koopast ning tegemist oli ainulaadse leiuga, sest kui 

muidu on leitud vaid konte, siis siin olid küljes ka nahk ja lihased. Millise loomaliigi jäänusega on tegu? 

 
134 Kelle esimene kontsert kolmekümne neljast toimus 7. juulil 1990 Roomas Caracalla termides? 

135 Millises Vene Föderatsiooni linnas avati esimesena metroo pärast NSVLi lagunemist, aastal 2005? Selle 

miljonilinna metroo on tehniliselt Venemaa moodsaim ning rongide juhtimine on automaatne ja ei vaja 

rongijuhte. Ebaharilikul kombel on metroo sildid kakskeelsed. 

136 Friedrich II (mitte segamini ajada Preisimaa Friedrich II-ga) valitses Hessen-Kasselit aastatel 1760–85. 

Oma ajastule tüüpiliselt oli ta valgustatud absoluutne monarh, kes oli suur kunstide patroon, kes asutas 

1777. aastal Kunstiakadeemia ning 1779. aastal Mandri-Euroopa vanima avaliku muuseumi 

(Fridericianum). Pillav ja luksuslik elustiil ning kunstide toetamine sai võimalikuks peaasjalikult tänu 

ühele tegevusele, mida harrastasid ka mitmed teised tolleaegsed valitsejad, ent mitte nii ulatuslikul 

määral. Mis tegevus see oli, mis pälvis hoolimata oma tavapärasusest suurt kriitikat? 

137 Millise prerafaeliidi magnum opuseks peetakse nähtavat 1895. a maali „Flaming June“? Seekordseks 

nimekaimu-vihjeks on teenekas Šotimaa jalgpallur, kes esindas koondist koguni neljadel MM-võistlustel 

(1982, 1986, 1990 ja 1998) ning kelle lahkumismäng 1998. a oktoobris leidis aset Eesti vastu. 

 
138 Ühe spordiala seni viimaseks Euroopa meistriks on huvitaval kombel NSVLiit – meistriks tuldi 1991. 

aastal, samal aastal kui riik ise ajaloo prügikasti sattus. Mis spordiala? Loomulikult harrastatakse seda ka 

tänapäeval, lihtsalt Euroopa meistritiitlit enam välja ei anta.  

139 Tegemist on Euroopa ühe suurima hiidlinnastuga, ehkki kaardilt selle nime ei leia. Millist nime 

kasutatakse ca 7,1 mln elanikuga hiidlinnastu kohta, mis koosneb peamiselt neljast suurimast Hollandi 

linnast Amsterdamist, Rotterdamist, Haagist ja Utrechtist ning neid ümbritsevatest aladest? 

140 ♪♫♪♫♪ Tore on tõdeda, et üks käimasolevas mängus osalev võistkond hoiab au sees aastapäevad tagasi 

ebaõiglaselt teise ilma saadetud gorilla Harambe mälestust. Nüüd aga esitab üks daam teile laulu 

pealkirjaga „Harambe“. Mis on tema perekonnanimi? 

 

  



141 Wyomingi osariigi vast ainsaks auks ja uhkuseks on Yellowstone’i rahvuspark. Ent millised kaks USA 

osariiki saavad veel Yellowstone’i „enda omaks“ pidada – mõlemad küll väga väikeses ulatuses? 

142 Fotol on noormees nimega Lucas Till (s. 1990). 2016. aastast on ta ühe telerolli uus kehastaja – kuigi 

sarja taassünd tehti kriitikute poolt maatasa kui äärmiselt nadi tulemus, on vaatajanumbrid head (pea 

kümme miljonit), mis on telekanalile CBS rohkem kui piisav põhjus sarjaga jätkamiseks. Millise sarjaga 

on tegemist või kes on selle peategelane? 

 
143 Sellel puhtalt illustratiivsel fotol on kujutatud Borneo (Kalimantani) saare lõunaosas asuvat ligemale 900 

kilomeetri pikkust Barito jõge, mis suubub lõpuks Jaava merre. Kõnealune jõgi on andnud nime ühele 

keelterühmale, mille suurimal keelel on ca 18 miljonit kõnelejat. Mis keelega on tegemist?     

 
144 Küsitav on seni ainus juudi rahvusest saksakeelset riiki juhtinud poliitik – ta oli Austria liidukantsler 

aastatel 1970–1983. Kes oli see omaaegne väljapaistev sotsiaaldemokraat?  

145 Selle protsessi eesmärk on eemaldada vedelikust heljum, saades tulemuseks klaari joogi. Käärimise 

lõpuks ujuvad näiteks veinivirdes mitmed hägu tekitavad proteiinid, mis erinevalt erinevalt suurtest 

osakestest ei saa eemaldada lihtsa kurnamise ja/või filtreerimisega. Veini saab selgeks andes talle lihtsalt 

aega, kuna aja jooksul kaotavad osakesed oma elektrostaatilised laengud, ei tõuku enam üksteisest, 

tõmbuvad klompideks kokku ja vajuvad põhja. Protsessi saab ka kiirendada, lisades veinile ainet, mis 

tõmbab hägutekitajad omavahel põhja, mida on hiljem filtreerimisel lihtne eraldada. Mis nime kannab 

see tegevus? 

146 Millise NSVL (tänapäeva Vene Föderatsiooni) linna lennukoolis harjutasid aastatel 1925–1933 Saksa 

õhuväe piloodid? See võimaldas sakslastel hiilida kõrvale Versailles' rahulepingu järgsetest piirangutest 

ning NSV Liidul saada tehnilist tuge ja ligipääsu lennutestide tulemustele. 

147 Tour de France´i võitjad on esindanud 11 Euroopa riiki. Tour on alanud kümnest erinevast Euroopa 

riigist. Millised on ainsad kaks Euroopa riiki, mille esindaja on võitnud Touri, kuid sealt ei ole Tour 

kunagi alanud? 

148 Midagi Donald Trumpile: kes oli see USA jurist, ajalooline ja eugeenik (1865–1937), kelle tänapäeva 

mõistes rassistlikeks liigitatavad teadustööd mängisid olulist rolli USA 1920-ndate aastate karmi 

immigratsioonipoliitika kujundamisel? Tema täisnime saamiseks tuleks kombineerida USA 4. 

presidendi ja USA 18. presidendi perekonnanimed. 

 

  



149 Ta jäi ellu pikkadel ja ohtlikel merereisidel, mida sooritas 1820-ndatel ja 1830-ndatel aastatel. Mõneti 

iroonilisena sai ta surma rongiõnnetuse tagajärjel, ajal kui too transpordiliik oli veel lapsekingades. Kes 

(1790–1842) oli kuulsaim isik, kes hukkus 1842. a 8. mail tolleks hetkeks maailma ohvriterohkeimas, 55 

inimese elu nõudnud Versailles’i rongiõnnetuses?     

150 Pärast Nobeli rahuauhinna võitmist kasutas Mihhail Gorbatšov auhinnaraha ühe ajalehe 

käimalükkamiseks 1993. aastal ning ta ostis ka selle esimesed arvutid. Ajaleht on Venemaal tuntud oma 

kriitiliste ja uurivate lugude pärast, mis käsitlevad enamasti Venemaa poliitikat ja ühiskonda. Selle tõttu 

ei maksa imestada, et aastast 2001 on mõrvatud koguni neli ajalehe ajakirjanikku, sh Juri Štšekotšihhin 

ja Anna Politkovskaja. Mis ajaleht? 

151 

 

Rooma Peetri kirikus ehk Püha Peetruse Basiilikas on vaid üks mitte-

itaallase valmistatud kunstiteos - paavst Pius VII hauamonument, mille 

fragmenti on kujutatud vasakul. Kes on selle autoriks? 

152 USA osariikide sümboolikasse kuuluvad ka osariigi hümnid, mis on olemas 49 osariigil 50st. Rohkem 

kui ühe osariigi hümni on kirjutanud vaid kaks meest, Stephen Foster ja John Denver. Kui „Ameerika 

muusika isaks” peetav Stephen Foster on komponeerinud Florida („Old Folks at Home”) ja Kentucky 

(„My Old Kentucky Home”) osariigi hümnid, siis millised kaks osariiki kasutavad oma hümnidena John 

Denveri lugusid? Üks neist on „Rocky Mountain High” ja teine „Take Me Home, Country Roads”. 

153 See mittelineaarne pooljuhttakisti on madala pinge korral suure takistusega, kuid pinge tõstmisel üle 

piirväärtuse tema takistus väheneb. Seetõttu on elektroonikas nende ülesandeks muude vooluringi osade 

kaitsmine ülepinge eest. Mis on need vasakpoolsel pildil kujutatud peamiselt tsinkoksiidist pressitud 

detailid?                                                                          

   
154 Parempoolsel pildil on n.ö kunstiteos, mis oli näha Universali 2012. a suurima kassatuluga filmis „Ted“. 

Küsitav objekt ei ole selles komöödiafilmis eriti suures rollis, kuid see põhineb osaliselt tõsilool – st 

seda objekti pole praegu olemas, kuigi teoreetiliselt võiks olla. Nimelt jäi üks isik sellest ilma 1996. 

aasta 3. oktoobril ja lõppude lõpuks oli tal selle üle pigem põhjust rõõmustada. Mis on pildil? 

155 Millised kaks sportlast on kelgutamise olümpiakulla võitnud nii ühekelgul kui kahekelgul? Ühe kullad 

pärinevad aastatest 1964 ja 1968, teise kullad aastatest 1972 ja 1984. 

156 ♪♫♪♫♪ Kuuldava laulja edukaimaks albumiks on jäänud 1988. a debüütalbum „Ancient Heart“, millelt 

mängime tema teiseks tuntumat laulu „Good Tradition“ (kõige kuulsamat mõistetavatel põhjustel lasta 

ei saa). Kes on see Fidži hindu ja malailanna järeltulija, kes sündinud Saksamaal?   

 

  



157 Millist tiitlit kandis Venemaa troonipärija alates Paul I aegadest? Tiitli viimane kandja oli Aleksei 

Nikolajevitš. 

158 Heal lapsel mitu nime – nendel fotodel olevat jõge tuntakse nimedega Cano Cristales, „Viit värvi jõgi“ 

ning „Vedel vikerkaar“. Värvidemäng johtub jõepõhja kivimitest ning teatud ajal vohavatest taimedest – 

kuna need aga kasutavad ära nii palju toitaineid ja hapnikku, siis jões faunat sisuliselt ei olegi. Millise 

riigi perifeerias asub see omapärane vaatamisväärsus? 

              
159 Millise muinasjutulise kirjandustegelase prototüübiks arvatakse olevat aastatel 1533–1554 elanud 

aadlipreili Margaretha von Waldeck (parempoolsel maalil)? 

160 2016. aasta USA valimistsükkel, mis jääb igavesti peavoolumeedia häbiplekiks, näitas ära, et 

alternatiivmeedia on mõjukam kui kunagi varem. Üks mõjukamatest väljaannetest on 2007. aastal 

loodud konservatiivne uudistesait, mille asutajaks oli konservatiivne kommentaator Andrew …, kelle 

silmad saidi suurimat triumfi ei näinud, kuna ta suri 2012. aastal. Pärast teda juhtis väljaannet Steve 

Bannon, kes tõusis enne valimisi Trumpi kampaaniajuhiks.  Meediaväljaande heaks on teiste seas 

töötanud Ben Shapiro ja Milo Yiannopoulos. Mis nime kannab see peavoolumeedia vastane väljaanne? 

161 Tim „Ripper” Owens jõudis leheveergudele 1996. aastal, kui temast kui ühe ansambli fännist sai tuntud 

bändi laulja, salvestades oma lapsepõlveiidolitega kaks stuudioalbumit. Film „Rock Star”, kus 

peategelast kehastab Mark Wahlberg, põhineb üldiselt tema elulool. Millise bändi lauljaks sai Owens 

1996. aastal? 

162 Fotodel on kujutatud kõiki nelja perekonna Dacelo liiki: Dacelo gaudichaud, Dacelo tyro, Dacelo 

leachii ja Dacelo novaeguineae. Millise ühise nimetaja all on need lõunapoolkeral elutsevad häälekad 

linnud tuntud? 

 
163 Claudia Pechstein tuli käesoleva aasta kiiruisutamise üksikalade MM-võistlustel 5000 meetri distantsil 

hõbemedalile, teenides nii oma karjääri 61. tiitlivõistluste medali. Noriaki Kasai tuli käesoleva aasta 

märtsis MK-sarjas Vikersundi lennumäel 2. kohale ja Planica lennumäel 3. kohale, hüpates ka oma 

isikliku rekordi 241,5 meetrit. Jaromir Jagr saavutas käesoleva aasta veebruaris NHL-is 1900-nda 

resultatiivsuspunkti ning selles arvestuses on ta liiga kõigi aegade teine. Mis on kõigi nende kolme 

pikaealise talisportlase ühine sünniaasta? (+/- 1 aasta annab 1 punkti)   

164 Alessandro Scarlatti järeltulijatest said samuti mitmed tuntud heliloojateks ja muusikuteks. Scarlatti(de) 

oopereid nimetatakse ühe linna järgi eraldi ooperikoolkonnaks – millisele koolkonnale ta alguse pani 

(vastuseks piisab selle linna nimetamisest)? 

  



165 Kuni 1996. a Atlanta olümpiamängudeni, kus Seppo Räty meeldejääva ergutuse tulemusel tuli naiste 

odaviskes olümpiavõitjaks Heli Rantanen, oli ainult üks Soome naissportlane suutnud tulla 

suveolümpiavõitjaks. Millisel spordialal tuli 1948. a Londoni OM-il olümpiavõitjaks Sylvi Saimo 

(vasakpoolsel fotol)? 

          
166 Millise tuntud 1935. aastal surnud isiku algset ja praeguseks hävinud hauamonumenti näeme sellel ühel 

vähesel säilinud fotol (parempoolne foto)?             

167 Maailma kümne rahvarohkeima riigi (esimesena jääb esikümnest välja Mehhiko) hulgas on vaid üks 

selline riik, millel on maismaapiir kolme teise riigiga. Mis riik? 

168 Milline film algab järgneva tekstiga „TEGEMIST ON TÕESTISÜNDINUD LOOGA. Filmis kujutatud 

sündmused leidsid aset 1987. aastal Minnesotas. Ellujäänute palvel on nimed muudetud. Austusest 

surnute vastu, on ülejäänud lugu räägitud nii nagu see juhtus.“? 

169 Millised kolm naist on sellel Saaremaal tehtud fotol? Kaks õiget 1 p! 

 
170 Millise Šoti kirurgi (1794–1847) kurikuulsaim operatsioon oli järgmine: ta amputeeris patsiendi jala 

vähem kui kahe ja poole minutiga, kuid amputeeris kiirustades kogemata oma abilise sõrmed? Mõlemad 

surid gangreeni ning lisaks neile suri hirmust pealtvaataja, mis tegi sellest operatsioonist ainsa 300% 

suremusega lõppenud operatsiooni meditsiiniajaloos. Järjekordse spordivihjena olu öeldud, et sama 

perekonnanime tuntumate kandjate hulka kuulub ka üks 1960-ndate edukamaid poksijaid.   

171 Millise Inglise ulmekirjaniku tuntuim teos on „Trifiidide päev” („The Day of the Triffids“, 1951), millest 

sai kiiresti bestseller ja millest on tehtud ka mitmeid filmiversioone? Raamat räägib sellest, kuidas 

inimesed on leidnud endale uue ning väga tulutoova tooraine, mida saadakse geneetiliselt muundatud 

taimedest – trifiididest. Need lihatoidulised taimed suudavad oma eriliste jätkete abil edasi liikuda, 

tunduvad omavat midagi intellektisarnast ja nende mürgine astlalöök on enamasti surmav. 

172 ♪♫♪♫♪ Need kaks sama perekonnanimega heliloojat (eluaastad vastavalt 1922–2004 ja 1918–1990) küll 

tundsid üksteist, kuid ei olnud sugulased ning hääldasid ka oma perekonnanimesid erineval moel. Üks 

neist võitis ühe Oscari, ühe Emmy ja kaks Kuldgloobust, teine 7 Emmy’t, ühe Tony ja hulganisti 

Grammy’sid. Tavapäratult küsime: mis olid nende eesnimedeks? Kuulete ka ühe loomingunäidet. 



173 Araabia kevad ei õnnestunud mitte igal pool. Millise riigi pealinna kesklinnas asus vasakpoolsel fotol 

kujutatud Pärlimonument – selle purustas 2011. a märtsis riigi valitsus, kuna monumendi ümbrus oli 

muutunud valitsusvastaste meeleavalduste toimumiskohaks? 

 
174 Seda tiitli hakati kasutama keskaegsel Prantsusmaal, esmakordselt kuninga Philippe II õukonnas, kus 

selle nimega nimetati kuningavaldusi hallanud ametnikke ning õuekohtunikke. Ameti näol oli tegemist 

Frangi riigi aegse majordoomuse jätkuga. Põhja-Prantsusmaal oli ameti ekvivalendiks bailli, Venemaal 

aga stolnik. Kirjanduses oli ameti tuntuimaks esindajaks kuningas Arthuri õukonda kuulunud Kay. Mis 

ametinimetus, mille funktsioonid kaotati 1789. aastal? 

175 Millise kahe Elbe jõe suudmes asuva Saksa linna vahele viidi liiklema varem meil saartega ühendust 

pidanud parvlaevad Saaremaa ja Muhumaa, mis seal said nimeks Grete ning Anne-Marie? Üks linnadest 

asub Alam-Saksi liidumaal, teine Schleswig-Holsteinis. 

176 Tuntud autokindlustuse tüüp kaskokindlustus kõlab pisut eesti- või soomepäraselt, kuid tegelikult on see 

rahvusvaheline termin, mis on kasutusel kujul kasko, casco, каско vms väga paljudes keeltes. Sõna 

kasko on akronüüm kahest erinevast ingliskeelsest sõnast - nimetage mõlemad! 

177 Selle haruldase haiguse tulemusena esinevad inimkehas hemoglobiini tootmise häired ning toksiliste 

vaheainete kuhjumine organismis, mis eelkõige kahjustavad nahka ja närvisüsteemi. Haige nahk muutub 

mõnikord kaameks ning hambad vampiiritaoliseks, mistõttu võisid selle haiguse käes vaevlejad panna 

aluse keskaegsetele vampiiride ja libahuntide legendidele. Haiguse sümptomiteks on tavaliselt tugevad 

valuhood kõhus, millele võivad järgneda oksendamine ning kõhukinnisus. Üldiste ravivõtete hulka 

kuuluvad glükoos, hematiin ning beeta-karoteen (A-vitamiin). Haiguse nimi pärineb kreeka keelest, kus 

see tähendab „lillat”, mis viitab haige uriini värvusele (uriin loomulikus olekus siiski ei ole lilla, aga kui 

uriiniproov jääb mõneks ajaks päikesevalguse kätte, siis ta muutub lillaks). Mis haigus? 

178 Maailma tugevaima mehe võistlusel oli esimeseks väljapaistvaks 

tegijaks üks ameeriklane, kes võitis võistluse kolmel aastal järjest 

1980–82. Tema domineerimine oli nii ülekaalukas, et teda ei 

kutsutud järgnevatel aastatel võistlema, mistõttu pidi ta leppima 

osalemisega vähemtähtsamatel turniiridel. Ta oli ka edukas 

jõutõstja, püstitades 1981. a kolme tõste kogusummas uueks 

maailmarekordiks 1100 kg, mis jäi löömatuks rohkem kui terve 

kümnendi. Lisaks osales ta ka wrestling’u kohtumistes. Kes? 

 
179 Mis nime kandis Kuuba muusiku ja helilooja Pérez Prado (keda on nimetatud ka … kuningaks – 

punktiiri asemele käib ühe stiili nimi) 1949. a hittlugu, mille põhjal tehtud samanimeline laul oli suureks 

hitiks täpselt 50 aastat hiljem? 

180 Võib tunduda hämmastav, et ühe riigi kehtival vapil on kujutatud kedagi, kes on käesoleval hetkel elus. 

Ometi on maailmas üks selline riik. Küsime – mis riigiga on tegemist? 

 

  



181 Millist tiitlit kandis viimase uelslasena Owain Glyndwr (inglisepäraselt Owen Glendower) aastatel 

1404–1415? 

182 Selle ploki spordiküsimuseks loetleme terve trobikonna asulaid: Gap, Torsby, Leon, Bastia, Villa Carlos 

Paz, Matosinhos, Alghero, Mikolajki, … , Trier, Salou, Deeside, Coffs Harbour. Millise asula nimi 

sobib punktiiri asemele? Loetelu on sellisel kujul aktuaalne käesoleva aasta kohta.  

183 Tänapäeval on kolm ainupiluliste perekonda. Üks neist on perekond nokkloom (Ornithorhynchus), mille 

ainsaks liigiks on nokkloom (Ornithorhynchus anatinus), teine perekond sipelgasiil (Tachyglossus), 

mille ainsaks liigiks on sipelgasiil (Tachyglossus aculeatus). Mis on kolmas ainupiluliste perekond 

(Zaglossus) – sinna kuulub kolm liiki?  

184 Fotol olev näitlejanna on Brasiilias sündinud Perla Haney-Jardine 

(s. 1997). Millises 2004. a filmis mängis ta filmi nimitegelase (kes 

ei olnud samas filmi peategelane) ja filmi peategelase tütart? Olgu 

öeldud, et tema isa ja ema omavaheline läbisaamine kõnealuses 

filmis oli kõike muud kui hea. 

 
185 Küsitavat terminit kasutatakse peamiselt majanduses ning see väljendab olukorda, kus pärast pikaajalist 

või järsku langust toimub lühiajaline tõus, mida peetakse ekslikult optimistlikult tõusutrendi alguseks, 

kuid mille järel jätkub taas langus. Termini võttis 1985. aastal kasutusele Financial Timesi ajakirjanik 

Christopher Sherwell, kes iseloomustas aktsiaturu olukorda Malaisias. Väidetavalt pärineb termin 

asjaolust, et küsitav loom, kelle järgi on termin nime saanud, jätab suurel kiirusel kõrgelt alla kukkudes 

mulje, et ta hüppaks justkui ülesse. Milline kolmesõnaline termin? 

186 Millise kohtuprotsessiga on tegemist (vastuseks ootame kaebealuse nime)? 

 
187 See rahvas, mis on rahvaarvult Iraani kolmas rahvus pärslaste ja kurdide järel (4–5 mln inimest) elab 

peamiselt Iraani edelaosas. Nad räägivad oma keelt, mis on lähim keel arhailisele ja keskaegsele pärsia 

keelele. Mis rahvas, mille tuntuim liige oli Mohammad Reza Pahlavi teine abikaasa, kuninganna 

Soraya? 

188 ♪♫♪♫♪ Kui varem ei saanud meie mälumängudes kuidagi ilma Hemingwayta, siis nüüd võib sama öelda 

Kiplingi kohta. Küsitav bänd kuulub kahtlemata Kiplingi loomingu austajate hulka, sest pärast 

sisekonfliktidest tekkinuid pingeid, mis viisid bändi pärast kahte edukat albumi 2004. aastal hingusele, 

markeeriti tagasitulek 2015. aastal looga nimega „Gunga Din”, mis sai eeskuju Kiplingi samanimelisest 

luuletusest. Mis ansambel? 

 

  



189 Paar kuud tagasi toimunud Oscarite-tseremoonial pälvis palju tähelepanu üks kunagi ka parima 

naisnäitleja Oscariga pärjatud näitleja, kes õhtu jooksul aplodeeris hüljestele omasel viisil. Näitleja väitis 

hiljem, et põhjuseks oli see, et ta ei tahtnud kahjustada 119-karaadiseid Harry Winstoni 

teemantsõrmuseid. Kes? 

 
190 Millise riigi nime kandev anšoovise liik Engraulis ringens on maailma kõige püütum kala? Rekordaastal 

tõmmati seda merest välja üle 13 miljoni tonni, viimasel ajal on väljapüügid jäänud 4–8 miljoni tonni 

kanti. 

191 Milline riik tunnustas Tšehhimaad ja Slovakkiat ning seadis nendega diplomaatilised suhted sisse alles 

2009. aastal – põhjuseks see, et Tšehhoslovakkia oli pärast II Maailmasõda konfiskeerinud riigi 

valitsejasuguvõsale kuulunud maaomandeid, arvates, et tegemist on Saksa valdustega? 

192 Kuidas nimetatakse hüpoteetilist elementaarosakest, mis liigub valgusest kiiremini? Erinevalt tavalistest 

osakestest suureneb selle kiirus, kui selle energia väheneb. Seetõttu ei ole ühelgi tal võimalik liikuda 

valgusest aeglasemalt, sest see vajaks lõpmatul hulgal energiat.  

193 Millise riigi võitu 34–32 LAV-i üle 2015. a ragbi MM-i alagrupiturniiril nimetati paljude ekspertide 

poolt ragbi ajaloo üheks suurimaks üllatuseks? Mängu tulemusest hoolimata ei pääsenud küsitav 

meeskond alagrupist edasi, ent LAV võitis lõpuks pronksmedali. 

194 Milline menuka debüüdiga maha saanud kirjanik avaldab tänavu pärast 20 aastat kestnud vaikust oma 

teise romaani, mille nimeks on „Ülima õnne ministeerium“ (The Ministry of Utmost Happiness)? 

Vahepealsetel aastatel on ta tegelenud suuresti ühiskondlikke teemadega ja kurioosumina mh 

intervjueeris 2015. aastal Moskvas Edward Snowdenit. 

195 Nähtav 1807. aastast pärinev altarimaal kujutab ristilöödud Jeesust üsna ebaharilikus miljöös ja tavatu 

nurga alt. See on ühe tuntud kunstniku esimene oluline teos. Kelle? 

 
196 Selle aastatel 1986–1992 tegutsenud ansambli stuudioalbumiteks olid „Life’s Too Good“ (1988), „Here 

Today, Tomorrow Next Week!“ (1989) ja „Stick Around for Joy“ (1992). Meie jaoks märksa tuntum on 

aga bändi solist, kellel on olnud edukas soolokarjäär. Nimetage bänd või siis selle solist! 

197 Armeenlaste jaoks on üks Türgis toimunud genotsiidi legendaarsemaid paiku Iskenderunist lõunas asuv 

mägi. 1915. a juunis asusid umbes 250 armeenlast kaitsepositsioonidele mäe nõlvadel, mida algul ründas 

umbes sama palju türklasi, hiljem juba tuhanded. Neil õnnestus üle kuu aja vastu pidada, kuni prantsuse 



laevad armeenlased evakueerisid. Küsitav episood on tuntud selle mäe nimi järgi – mis nime kannab see 

ca 1300 m kõrgune mägi, mille tähtsus on rohkem ajalooline kui geograafiline? 

198 Filatelistide hinnangul on just see mark, nimega 1c magenta maailma haruldaseim. 1856. aastal 

limiteeritud väljaandes trükitud marki on säilinud vaid üks eksemplar. Perforeerimata postmargi 

ainueksemplar müüdi 2014. a Sotheby oksjonil hinnaga 9,48 miljonit USA dollarit ning ostjaks oli USA 

kingaärimees Stuart Weitzman. Summa ületas eelmist rekordit, mida margi eest on välja käidud, rohkem 

kui 7 miljoni dollariga. Millises tänapäeva riigis see mark välja anti? 

199 See endine hokimängija on ainus eestlane, kes 

suutnud murda uisukrossi kõige kõrgemale 

tasemele, Red Bulli võistlussarja Crashed Ice, 

mis on selle ala populaarseim väljund. Kes on 

see Tartus sündinud ja Soomes hokikoolis 

käinud noormees? 

 
200 Lõpetame samuti n.ö erialase küsimusega. Kuidas võiks eesti keeles kõlada lause Kaun Banega 

Crorepati? 

 

  



1. Encyclopedia Britannica (i) 

2. Antaios (i) 

3. amööb (o) 

4. Singapur (o) 

5. Giacometti (i) 

6. Bob Dylan (t) 

7. Liisa Hirsch (t) 

8. Topalov, Stefanova (Bulgaaria) (o) 

9. Aralkum (t) 

10. Che Guevara (t) 

11. monofüsitism (i) 

12. Giotto (di Bondone) (o) 

13. wapiti (i) 

14. Boliivia (o) 

15. supletiivne tüvi (i) 

16. Aleksandr Borodin (o) 

17. Island, Guyana, Suriname (t) 

18. Mekong (o) 

19. Henri Barbusse (i) 

20. Tšikin, Tšikinjov (o) 

21. Norra (i) 

22. Stanley Kubrick (Eyes Wide Shut) (o) 

23. kuningas (t) 

24. Itaalia, Rootsi (i) 

25. „Kasvu piirid“ (i) 

26. USA Kongressi raamatukogu (i) 

27. Chicago Bulls (o) 

28. tilaapia (i) 

29. Neuschwansteini loss (o) 

30. Njassa (Malawi) järv? (o) 

31. 5-aastane (t) 

32. Filipinki (t) 

33. Tulpide ajastu (i) 

34. Ülem-Volta (o) 

35. Eesti Ühistupank (t) 

36. cenote (i) 

37. aioli (i) 

38. Anu Vahtra (t) 

39. Choi, Jung (o) 

40. Gabriela Sabatini (o) 

41. Ekvatoriaal-Guinea, Guinea-Bissau (i) 

42. Falklandi sõda (o) 

43. Gateway Arch (St. Louis) (o) 

44. Saku Kuld (o) 

45. Taunus (t) 

46. võitnud MK-etapi tavalises ja V-stiilis (i) 

47. Ryan Adams, „Summer of 69“ (t) 

48. Homo ergaster (i) 

49. Lumumba ülikool (o) 

50. Jasnaja Poljana, Lev Tolstoi (t) 

51. Haagar (i) 

52. Punjab (o) 

53. Jules Grevy või grevisebra (t) 

54. Derek Warwick (i) 

55. Edgar Allan Poe (o) 

56. Len (i) 

57. akson (i) 

58. ümmargused (t) 

59. rohutirtsud (t) 

60. jalgpall (o) 

61. Al-Mansur (i) 

62. botvinja (i) 

63. Rwanda (o) 

64. Whoopi Goldberg (o) 

65. Noma (o) 

66. Wolfgang Kapp (i) 

67. Pariis-Roubaix (o) 

68. teff (i) 

69. Kuul käinud inimene (t) 

70. büssus (i) 

71. Jeemen (Yemen), Omaan, Qatar (o) 

72. Russian Red (t) 

73. Kristuse kuju Rio de Janeiros (t) 

74. Metallica (i) 

75. amhari (o) 

76. Nissan (i) 

77. Poldark (i) 

78. Gianmarco Tamberi (t) 

79. „Washington Delaware’i ületamas“ (o) 

80. James Bond (o) 

81. hiidpanda (o) 

82. Fidesz (o) 

83. Louis-Nicolas Davout (i) 

84. Karpathos (i) 

85. Usbekistan (t) 

86. Sergei Prokudin-Gorski (i) 

87. Raine Karp (t) 

88. The Alan Parsons Project (o) 

89. Imran Khan (o) 

90. vampum (i) 

91. Bangkok (t) 

92. Hayden (o) 

93. Paramount (i) 

94. Osama bin Laden (t) 

95. ülivoolavus (t) 

96. Tori Amos (i) 

97. fluor (i) 

98. „12 tooli“ (t) 

99. Riia (o) 

100. nurmlauk (o) 



101. Perdikkas (i) 

102. Põhja-Ameerika laam (o) 

103. Heidi Vihma (i) 

104. miinid (Minesweeper) (o) 

105. pistaatsia (t) 

106. Rottmann, Perner (i) 

107. Kanada (o) 

108. Alma (Miettinen) (t) 

109. Irene Joliot-Curie (o) 

110. California (t) 

111. Anton Webern (i) 

112. John Hurt (o) 

113. Raivo Vare, Uno Veering (o) 

114. Nathalie Tauziat (i) 

115. kullatud ajastu / gilded age (i) 

116. Yes, Tangerine Dream, Czeslaw Niemen (t) 

117. Libeeria (i)(t) 

118. Sevennid (i) 

119. 7 (o) 

120. Idomeneo/Idomeneus (t) 

121. Valeri Medvedtsev (i) 

122. Kose, Peetri (o) 

123. Rudolf Abel (o) 

124. maquiladora (maquila) (t) 

125. Sarajevo (o)  

126. Mongoolia, Hiina RV (t) 

127. Jüri Tarmak (o) 

128. Alice (t) 

129. reliktkiirgus (i) 

130. Ludwig Renn (i) 

131. päästetud Tšiili kaevurid (o) 

132. bhangra (i) 

133. moa (t) 

134. kolm tenorit (i) 

135. Kaasan (t) 

136. sõdurite rentimine (i) 

137. Frederic Leighton (o) 

138. jäähoki (o) 

139. Randstad (i) 

140. Marley (Rita) (o) 

141. Idaho, Montana (i) 

142. MacGyver (t) 

143. malagassi keel (o) 

144. Bruno Kreisky (o) 

145. selitamine (i) 

146. Lipetsk (i) 

147. Taani, Itaalia (t) 

148. Madison Grant (o) 

149. Jules Dumont d’Urville (o) 

150. Novaja Gazeta (i) 

151. Bertel Thorvaldsen (o) 

152. Colorado, Lääne-Virginia (i) 

153. varistorid (t) 

154. Lance Armstrongi munand (t) 

155. Thomas Köhler, Paul Hildgartner (i) 

156. Tanita Tikaram (o) 

157. tsesareevitš (i) 

158. Kolumbia (t) 

159. Lumivalgeke (o) 

160. Breitbart (i) 

161. Judas Priest (i) 

162. kookaburra (o) 

163. 1972 (o) 

164. Napoli (t) 

165. aerutamine (o) 

166. Kazimir Malevitš (t) 

167. Indoneesia (o) 

168. „Fargo“ (i)  

169. Ingrid Rüütel, Debora Vaarandi, Aira Kaal (t) 

170. Robert Liston (i) 

171. John Wyndham (i) 

172. Elmer, Leonard (o) 

173. Bahrein (o) 

174. senešall (i) 

175. Cuxhaven, Brunsbüttel (t) 

176. casualty, collision (t) 

177. porfüüria (i) 

178. Bill Kazmaier (i) 

179. Mambo No. 5 (o) 

180. Turkmenistan (o) 

181. Walesi prints (t) 

182. Jyväskylä (o) 

183. nokissiil (o) 

184. Kill Bill Vol. 2 (o) 

185. surnud kassi põrge (i) 

186. Lorena Bobbitt (Gallo) (t) 

187. luurid (i) 

188. The Libertines (i) 

189. Nicole Kidman (i) 

190. Peruu (t) 

191. Liechtenstein (o) 

192. tahhüon (i) 

193. Jaapan (i) 

194. Arundhati Roy (t) 

195. Caspar David Friedrich (o) 

196. The Sugarcubes või Björk (o) 

197. Musa Dagh (Moosese mägi) (t) 

198. Guyana (i) 

199. Mark Taru (t) 

200. Kes tahab saada miljonäriks? (o) 


