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1. Nimetage paha valitseja, kes aastal 586 eKr pani alguse juutide Paabeli vangipõlvele, ja hea valitseja, kes 
nad sellest 539 eKr vabastas. Viimane pälvis sellega ka ainsa mittejuudina Messia aunime.  
 

2. Kus asub see mälestussammas? Küsitavast paigast leiab ka sellise kiriku. 

  
 

3. 2006. aastal Nobeli füüsikaauhinna saanud USA astrofüüsik võitis 2009. aastal miljon dollarit televiktoriinis, 
mis on meil TV3-s olnud telemängu "Targem kui 5B" analoog (USA-s "Are You Smarter than a 5th Grader"). 
Võidu toonud küsimuses taheti teada, millises USA osariigis asub Acadia rahvuspark. Kes oli see nobelist ja 
milline oleks võidu toonud küsimuse vastus?  

 

4. Kelle või mille leidmise või avastamise eest pälvisid 2015. aastal tunnustust AS Nordecon töötajad Viljo Niit 
ja Peeter Hallikas? Üheks tunnustuseks on seegi, et küsitavad objektid kannavad nüüd nende meeste 
eesnimesid.  

 

5. Rakvere Teatrit juhib 2013. aastast alates Saaremaalt pärit 
mees, kes on selles teatris töötanud vahet pidamata alates 
Lavakunstikooli XVII lennu lõpetamisest. Kes? 
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6. Ainult 16% kanadalastest pidavat teadma nende nelja briti koloonia nime, mis 1. juulil 1867 ühinedes 
moodustasid Kanada konföderatsiooni. Praegu koosneb Kanada 10 provintsist ja 3 „territooriumist“. 
Nimetage need 4 alg-Kanada osa. Neist kahe nimed viitavad Vana Maailma paikadele. 
 

7. See ausammas on püstitatud Sándor Petőfi kodupaigas Kiskőrösis. 
Kellele? 
 

8. 14. juunil 1944 alustas Armija Krajowa Vilniuses ülestõusu ja andis 
linna Punaarmeele üle. Nõukogude armee noorim (38-aastane) 
kindralpolkovnik arreteeris ja likvideeris Armija Krajowa kergeusklikud juhid 
ning Stalinile see otsustav käitumine meeldis. Noor väepealik sai 
kahekordseks NSV Liidu kangelaseks ja ettevalmisamisel oli marssaliks 
kinnitamise käskkiri, kuid mees sai enne surma ja maeti Vilniuse kesklinna, 
kust ta säilmed 1992. aastal Moskvasse viidi. Kes oli see sõjamees, kelle 
puhul nn. „pronkssõduri probleem“ leedulastel suurema valuta lahendada 
õnnestus? 
 
 
 

9. Pildil on kaks Nobeli preemia laureaati, siiamaani ainsad vennad nobelistide hulgas. Mõlemad said 
ülikoolihariduse Leideni Ülikoolis. Kes? Õige perekonnanimi annab 1 punkti, 2 punktiks oleks vaja teada 
mõlema eesnime.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Omapärase ehitusega Veneetsia Püha Markuse katedraalis on kaks suurt külgrõdu, kumbki oma 
oreliga. Kummagi oreli ümber koondusid lauljate-pillimeeste ansamblid, mis kutsus esile uue musitseerimis-
maneeri ja pani XVII sajandil aluse mitmele uuele muusikavormile. Ühe sellistest arendas välja Arcangelo 
Corelli, selles mängivad vastastikku barokktrio (concertino) ja suurem orkester (ripieno), mis toetab 
väiksemat koosseisu lõiguti. Kuuldav näide selle muusikavormi kohta on pärit Eino Tambergilt. Mis 
muusikavorm?  
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11. Kahes Musta Aafrika riigis on hetkel riigipeadeks oma riigi esimeste presidentide pojad. Kes nad on? 
(2 punktiks piisab mõlemast perekonnanimest. Kui pakute riike, saate 2 õige eest 1 punkti.) 

 

12. Kelle dokument? Tegu on Pariisi, 
New Orleansi, Miami, Baltimore, 
Pittsburghi ja mitme teisegi linna 
aukodanikuga. Tema vabastamise eest 
2011. aastal oli Iisrael nõus lahti laskma 
1027 palestiinlastest vangi. ?  
 
 

 
 
 

13. 2015. aastal otsustati lõpetada 11 aastat kestnud TV-
multikate ja raamatute tegemine Jänku-Jussist, koeratüdruk 
Lotte eelsest laste lemmikust. Kes oli Jänku-Jussi looja-emme, 
kes koolitab nüüd robootikaõpetajaid ja oli ka sarja viimase, 12. 
raamatu „Jänku-Juss ja robootika“ autor?  

 

14. See 1901 USA-s asutatud agrokeemiale spetsialiseerunud biotehnoloogiaettevõte toodab herbitsiide 
ja pestitsiide, on maailma suurim geenmuundatud seemnete tootja ning a-st 2005 ka maailma suurim 
tavaseemneid turustav firma. Investeeris hiljuti pool miljonit eurot Eesti idufirmasse Vital Fields. Millise 
firmaga on tegemist?  
 

15. Keda on kujutatud sel tegelikkusele üsna sarnasel 
pildil?  
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16. Filmilavastaja Jaak Kilmi ja teisigi eestimaalasi on osalenud eelmisel aastal ja tänavu Rootsis ülipikal 
(kuni 220 kilomeetrit) suusamaratonil, mille sponsoriks on Red Bull. Esimest korda toimus maraton 1884. 
aastal ning pärast 132-aastast pausi taas 2016. Kelle nime see ultramaraton kannab ning milline asula on 
maratoni alg- ja lõpp-punkt?  
 

17. Aprillis 2016 toimus Tallinnas Okupatsioonide Muuseumis 
turvameestest valvatud näitus, mis jutustas Juhan Ojastest. 2015. aastal 
esindas sama näitus Eestit rahvusvahelisel areenil. Nimetage autor (pildil) 
ja kaks tärnidega asendatud sõna näituse pealkirjas „NSFW. *** ***“.  
 

18. Legendi kohaselt pani Jaapani tööstusjuht Taichi Ohno 
töölesoovijad tootmistehases põrandale joonistatud ringi sisse ja käskis 
enda ümber toimuvat jälgida. Tööle oli õnn saada sellele, kes mõistis, 
mida ta täpselt jälgima pidi. Kuidas seda ülemaailmset ettevõtete 
kitsaskohtade likvideerimise stiili jaapanikeelse mõiste „toimumiskoht“ 
järgi kutsutakse? Ühetähelise erinevusega on sedasi kutsutud ka tšello eelkäijat. 

 

19.  Need kolm pilti on näited Kremli tegelaste portreede pikast reast. Odessa kunstikoolis 1890ndail 
kunstiga tutvust teinud poisist sai Ilja Repini lemmikõpilane ja 1930ndail NSV Liidu kunstnik number 1. Kes? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Nimetage Amazonase pikim lisajõgi – pikkuselt 3250 kilomeetriga 19. jõgi maailmas, suudme 
vooluhulga poolest – 32 000 m3/sekundis – aga maailma lisajõgede arvestuses kõige vägevam. 
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21. Alates aastast 2012 on see 
võistlustantsupaar amatööride kümne tantsu 
tiitlivõistlustel saanud 8 medalit, MM-idel kuld 
2016 ning pronks 2014 ja 2015, EM-idel kuld 
2014, hõbe 2015 ja 2016 ning pronks 2012 ja 
2013. Kes?  
 

22. Mis spordialal on Vladimir Putin 
Venemaa teeneline treener? Tema õpilane 
Tagir Abdullajev on tulnud kahekordseks 
maailmameistriks.  

 

23. Kes oli see XX sajandi tähtsamaid loogikuid, 
Einsteini lähedane sõber, kes paistis silma eelkõige 
sellega, et oma 1931. aasta mittetäielikkuse 
toreemide tõestusega lõhkus teiste autoriteetide – 
Russelli, Hilberti jt hoolega lihvitud matemaatika 
aluseid? Ise oli ta eluaegne reumahaige, lõpupoole 
paranoik, kartis mürgitamist ja näljutas end 1978. 
aastal surnuks.  
 
 
 

24. Arvo Valton on viimastel aastatel tõlkinud mitme soome-ugri rahva rahvuseeposi, mis algselt olid küll 
kirja pandud vene keeles. Milliste rahvaste eeposed on Kallistrat Žakovi "Biarmia", Mihhail Hudjakovi 
"Kõldõsini aeg", Anatoli Spiridonovi "Jugorno" ja Mihhail Plotnikovi "Jangal - maa"?  
 

25. Seda meest peetakse Vormel 1 kõigi aegade 
suurimaks plekimõlkijaks. Tema karjäär Williamsis ja 
seejärel Lotuses kestis 2011-2015. Kes?  
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26. Ainult kaks vehklejat on samadel olümpiamängudel võitnud kuldmedaleid kõigis kolmes relvaliigis - 
epees, espadronis ja floretis. Kellel on see õnnestunud? 
 

27. 2000. aastal leiti Podolskis tapetuna kireva elulooga 
kirjamees (sündinud 1923), kelle avaldatud teoste trükiarv ületab 
100 miljoni piiri. Tema meelisteemad olid Skandinaaviamaade 
ajalugu, diplomaatia ja rahvusvahelised suhted, heraldika ja 
kulinaaria (sealhulgas "Viina ajalugu"). Eesti keelde tõlgituina on 
ilmunud "Maitsetaimed. Maitseained" (1983) ja "U. K. Kekkonen: 
poliitiline ajalugu"(1988). Oli Tartus ilmunud kogumiku 
"Сканинавский сборник" asutajaid ja 1955-61 selle peatoimetaja. 
Tema esimene naine oli eestlanna, kellega tal oli tütar Gudrun. Kes?  
 

28. Ukraina hümnis on nende jõgede kohta read: „Saame 
vendadeks, oleme vabad *** ja *** vahel...“. Neist üks, 1870 km 
pikkune jõgi on Ukraina praegustest piiridest võrdlemisi kaugel ja teine , 443 km pikkune jõgi on Poolaga 
piirijõeks ainult mõnikümmend km. Nimetage need kaks jõge. 
 

29. See lindude sugukond hoolitseb ekstreemsetel viisidel oma tibude 
väljahaudumise eest. Tonga saarel elav malau muneb oma 70 g kaaluva muna 
ligi 2 m sügavusele sooja vulkaanilise muda sisse, kust umbes 35o soojusest 
peab tibu pinnale rabelema. Uus-Ginea džunglis elav sugulane moodustab 
pesasoojuse saavutamiseks ligi 5 m kõrguse ja kuni 16 m läbimõõdus 
pesakuhila. Nimetage see töökate lindude sugukond. Tonga 10-senitisel 
mündil on näha malausid toimetamas. 
 

30. Mis nimi ühendab neid kaht meest ja seda lippu? 
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31. Saksamaal koostati 1944. aastal riiklikul 
tasemel ametlik jumaliku andega loojate nimekiri 
(Gottbegnadetenliste), millesse kantud 1041 isikut 
tunnistati asendamatuiks, ühtlasi olid nad 
vabastatud sõjaväeteenistusest. Kes oli selles 
nimekirjas ainus välismaalane?  Tema elu kestis nii 
kaua, et nende kahe pildi vahele mahub üle 80 
aasta.  
 
 

 
 
 
 
 
 

32. Meeste kümnevõistluses võib 8000 punkti ületamist pidada rahvuvahelise taseme mõõdupuuks 
(möödunud aastal sai sellega maailmas hakkama rekordiliselt 39 meest). Kui 13 Eesti kümnevõistlejat on läbi 
aegade selle piiri ületanud kokku 110 korral, siis küsitava riigi kaks esindajat kokku vaid neljal korral ning riigi 
rekord on 8169 punkti (Eestil 8815). Millise arvestatava kergejõustikuriigi kümnevõistluse tase on sedavõrd 
tagasihoidlik? Olgu lisatud, et küsitava riigi leiame jalpalli maailmameistrite nimekirjast. 
 

33. Arkadi ja Boriss Strrugatski romaan „Väljasõit rohelisse“ ja Tarkovski film „Stalker“ on ka lääne 
intellektuaalidele jätkuvalt huvipakkuvad ning USA-s pidavat 2017. aastal valmima vastavateemaline TV-
seriaal. Kes oli Stalkeri mõiste kaugem inspiratsiooniallikas oma 1898. aasta romaaniga „Stalky ja kamp“, 
mis läänlastele teeb ida pool loodu vast omasemaks? 
 

34. Kui inimesel on ambidekstria, siis millega ta õnnistatud on? 
 

35. Valmimas on Venemaa telekanali NTV versioon Taani teleseriaalist "Sild", mille tegevuspaigaks saab 
olema Eesti - Vene piir (kontrolljoon) Narvas. Peaosa selles on usaldatud näitlejale, kes on filmis mänginud 
maadlejat Ivan Poddubnõid ning olnud märulifilmide kangelane, sealhulgas näiteks "D-päev", milles 
sündmused hargnevad Eesti presidendi röövimise ümber (oli ka nimetatud filmi lavastaja). Lisada võiks, et 
kunagi õppis ta Tallinnas Kõrgemas Sõjalis- 
Poliitilises Ehituskoolis (visati 10 päeva enne 
lõpetamist välja) ning on paistnud silma sellega, et 
2014. aastal käis Donetskis Ukraina sõdurite pihta 
kuulipildujast tulistamas. Kes on see 1969. aastal 
sündinud militaristlike kalduvustega näitleja 
(pildil keskel)?  
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36. Juunis 2016 taasavastati Eestis sõnajalaline (blechnum 
spicant), mida on varem leitud vaid kahel korral – XIX sajandi 
lõpul Käsmust ja 1969 Hiiumaalt. Kuidas nimetatakse taime 
eesti keeles?  

  
 

37. 2016. aasta Norra parimate sportlaste valimisel leidis parim suusataja Martin J. Sundby end alles 5. 
kohalt. Temast eespool olid Magnus Carlsen, Sarah Louise Rung, Mats Zuccarello ja Ada Hegerberg. Carlsen 
on maletaja, aga milliseid spordialasid (kolm erinevat) esindasid Rung, Zuccarello ja Hegerberg? 
 

38. Reinhold Ehrenwerth sündis 1911 Järvamaal, kooliharidust sai 6 
klassi, töötas kraavikaevajana. 1930 abiellus ja kolis Retla külla, kus 
1949 valiti kolhoosiesimeheks. Edaspidi muutusid tema juhitavate 
majandite nimed, mees ise vahetas nime, kuid kolhoosiesimeheks jäi 
kuni surmani 1989. Kes oli see legendaarne põllumees, 1958. aastast 
sotsialistliku töö kangelane? Nii ta isa (samuti Reinhold Ehrenwerth; 
1883-1973) kui poeg on olnud Riigikogu saadikud.  
 

39. Põhja-Koreas kasutatakse ühe keelatud sõna asemel väljendit 
„vaevaline marss“. Millise selles riigis küllap aktuaalse sõna asemel? 
 

40. Kuulete Iiri poistebändi Boyzone esituses laulu "No Matter 
What". Kes on selle laulu autor? 
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41. November 2016 tõi kahele Euroopa riigile 
uued juhid. Küsime mõlema mehe nimesid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

42. Maailma suurim kohvitootja on Brasiilia, kus kohvitoodang ulatus 2014. aastal ulatus 2,8 miljoni 
tonnini. Milline riik oli 1,4 miljoni tonniga teisel kohal?  
 

43. Michael Punke romaanis ja selle ekraniseerinud 
Alejandro González Iñárritu filmi "Mees, kes jäi ellu" 
("The Revenant") Leonardo DiCapriole Oscari toonud 
kangelane kujutab endast u.1783-1833 elanud vapra 
karusnahaküti ellujäämisheitlusi. Mis oli selle 
tegelaskuju nimi?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. 1986. aastal avastati ühe valemi poolest nii tavalise oksiidi imelised omadused. 1998. aastal said 
Robert Furchgott, Louis J. Ignarro ja Ferid Murad selle eest Nobeli meditsiinipreemia. Oksiidimolekul edastab 
organismi verevarustusel tähtsaid signaale, selle aine moodustumise lõppemine põhjustaks rakkude surma 
10-15 sekundi jooksul. Furchgottile oli avastus muide abiks viagra sünteesimisel. Palume kirja panna selle 
tähtsa oksiidi valem. 
 

45. Manfred Vainokivil on dokumentaalfilm "Emumäe Eedi ja Lobi küla Kristjan", milles kaks sama 
elukutse tegijat (ehk siis filmimeest) poole tunni jooksul vaimukalt suhtlevad. Siin pildil nad ongi. Küsime 
meeste perekonnanimesid.  
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46. Eesti kirjandusest teame järgmiselt pealkirjastatud teoseid: "Ma armastasin sakslast" (A. H. 
Tammsaare, 1935), "Ma armastasin venelast" (Maimu Berg, 2004), "Ma armastasin rootslast" (Enn Nõu, 
2013). Kes on aga teose "Ma armastasin eestlast" autor? Tegemist on ammuse Eesti sõbraga, näiteks olgu 
nimetatud 1985. aastal koostöös Tapio Mäkeläisega asutatud ajakiri „Estonia“. 

 
 

47. Küsime kaht talisportlast, kes 
kannavad sama eesnime. Üks neist on tulnud 
olümpiavõitjaks, teine saanud OM-lt hõbeda 
ja pronksi. Kui esimene neist suri, oli teine 4-
aastane. Nimetage perekonnanimed.  
 
 
 
 
 
 
 

 

48. See mees on tänini ainus, kes on järjest võitnud 6 Grand Slam 
turniiri. Kaks võitu tulid 1937 ja neli 1938. aastal, seejärel sai temast 
elukutseline tennisist. Kes on pildil oma karikatega?  

 
 
 
 

49. Kaardi keskel on helesinisega tähistatud ühe karjakasvatajtest 
rändrahva riigi suurimat ulatust. Tumesinisega märgitud aladelt kogusid 
nad andamit. Kaart kajastab Ida-Euroopa alasid 820. aasta paiku. Lõpu 
sellele riigile tegi oma 963. aasta sõjakäiguga Kiiev-Vene suurvürst 
Svjatoslav. Tänaseks on nad rahvana ammu kadunud, üks hõimudest 
sulas kokku seitsme ungarlaste 
hõimuga, kes X sajandi lõpuks 
oma tänasele kodumaale 
jõudsid. Mis rahvast või riigist 
on jutt? 
 
 
 

50. Kes on selle 1900. 
aastal loodud pala autor?  
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51. Selles raamatus tegutsevad tark padi ja õiglane 
tolmuimeja, hiir, kes soovis saada kuldkalaks, verivorst, kes 
unistas sõprusest piparkookidega, maias arvuti ja jubedad barbid, 
lendavad trussikud ja hambavalu käes vaevlev lohe. Nimetage 
autor ja teos.  
 

52. Mehhiko rahvusliku filmikunsti „isa“ Emilio Fernandez 
jõudis oma pika elu jooksul (1904-1986) teha režissöörina 129 
filmi ja mängida pea sama paljudes. Maailma filmiajalukku on ta 
aga läinud veel ühel moel, millele viitab see 1928. aastal tehtud 
foto. Küsitava looga on seotud ka iiri kinomees Cedric Gibbons. 
Millest on jutt? 
 

53. Üks Eestile märgiline nähtus sai alguse umbes 485...445 
miljonit aastat tagasi. Oma panuse on andnud Suurbritannia 
kunagine keldi hõim, kelle põlistas teaduses 1879. aastal briti 
teadlase Charles Lapworthi tähelepanek. Oluliseks kuupäevaks sel 
ajaloolisel taustal on 4. mai 1992. Millest on jutt? 

 

54. Kui tursal on 10 uime, siis pildiloleval kalal üksainus. Mis kala?  
 

 
 
 
 
 
 
 

55. Millisel saarel asub Jean-Marie Tjiabaou nime kandev kanakade kultuuri keskus ja kes on selle 1998. 
aastal valminud rajatise arhitekt?  
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56. Keda on kujutatud Rootsi skulptori Stig 
Blombergi (1901-70) Sölvesborgis asuval skulptuuril?  
 

57. „Jumal naerab, kui inimesed mõtlevad.“ Milline 
kirjanduslik huligaan pani selle mõtte kirja? See toimus 
millalgi XVI sajandi keskpaigas, igatahes mitte hiljem kui 
aastal 1553. 

 

58. Nimetage see vapilt paistev iseärasus, mis ei 
luba 1. mail 1989 kinnitatud Gröönimaa vappi heraldiliselt 
„õigeks“ lugeda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. Kes on end „esimeseks eesti 
feministlikuks lesbikunstnikuks“ nimetav kunstnik, 
kelle tööd „Juga“ taustal näete?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Kuulete üht lugu ühelt 2011. aastal 4 Grammy't võitnud ansamlilt. Mis ansambel? 
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61. Miljonitel hindudel on kombeks puhastuda pühas vees. Maailma suurimat religioosset supluspidu 
Mala Kumbh Mela peetakse igal 12. aastal Uttar Pradeshi osariigis Allahabadis kolme jõe ühinemiskohas. 
Kaks tuntumat on Ganges ja selle lisajõgi Yamuna. Milline on kolmas?  
 

62. Näete Riias sündinud USA fotokunstniku (1906-79) töid. Fotokunstis sürrealismi viljelenud kunstniku 
loomingus on põhikohal tuntud isikute portreed, sealhulgas 178 fotoportreed, millel portreteeritavad on 
pandud hüppeid sooritama. Põhjendas ta seda sellega, et hetkel kui inimese kogu tähelepanu on sooritataval 
hüppel, langevad maskid ja paljastub tema tõeline pale. Teda ennast näeme hüppamas koos Marilyn 
Monroega. Kes on see fotokunstnik?  

  
 

63. Tarvastus elavad kamamulgid, Paistus ubamulgid, Karksis korbimulgid. Halliste kandi mulgid on 
nimetatud ühe etnograafilise eseme järgi, mis süüa ei sünni, küll aga kõlbab kehakatteks. Sõna on tuletatud 
sama eseme saksakeelsest nimetusest. Mis ese? 
 

64. Just5 on firma ja kaubamärk, mis tähistab alates 2009. aastast 
toodetavaid lihtsaid mobiiltelefone. Pildil on mudel Brick, mis on loodud 
koostöös disainistuudioga Art.Lebedev. Mis riigis on Just5 loodud ja 
tegutsemas? 

 

65. Alkohol ja eesti kirjandus on ikka riimunud. Millist tuntud 
luuletajat on Sveta Grigorjeva oma värsiridadega meeles pidanud: 

Tahan elada maailmas 
kus endised alkohoolikud 
austusest *** luule vastu 
hakkavad uuesti 
jooma 

Tänaseks lahkunud kirjamehe viimaseks teoseks jäi „Elu sumedusest“. 
Kellest on jutt? 
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66. Pildil ei ole üks tuntud mälumängur, vaid temast 31 aastat 
varem sündinud mees. Kes?  
 

67. Maailma kõrgeim seni vallutamata mäetipp on oma 7570 m 
kõrgusega maailmas 40. kohal. Selle vallutamist on takistamas 
asjaolu, et küsitavas riigis keelati 1994. aastal ronimine üle 6000 
meetristele mägedele, 2003. aastal keelati aga mägironimine üldse 
ära. Nimetage see mäetipp ja riik, kus mägironimine on keelatud. 
 

68. See on ainus koeratõug maailmas, kes olevat loomupäraselt 
agressiivne, olles aretatud omal ajal istanduste valvuriks ja 
põgenenud orjade tagaajajaks. Mis maalt see mastfi-gruppi kuuluv 
koer on pärit? Küsitav riik kajastub ka koera liiginimes.  

 
 
 
 

69. 2015. aastal peeti Paldiskis esimese Venemaal väljatöötatud allveelaeva 100 aasta taguse hukkumise 
mälestusüritus, kuhu oli kutsutud ka „fašistliku“ ajalookirjastuse Grenader esindajad, mis põhjustas riidu 
Vene ametkondade vahel. Laev oli omas ajastus originaalne oma kolme sõukruviga. Mis nime kandis see 
novembris 1915 Kõpu lähedal miinile sattunud allveelaev ja kes oli selle projekteerinud „vene 
allveelaevanduse isa“? 
 

70. Kuuldava mullu avaldatud loo videopildis võib aimata Meelis 
Pai loomingut, tegemist on siiski 1988. aastal küsitava nime all kokku 
tulnud ja tänaseni kestva bändiga. Mis bänd?  
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71. Auhinnatud „Vehkleja“ sai alguse vehklejatüdruk Marta 
prototüübi jutustatud loost Soome ajakirjanikule-stsenaristile Anna 
Heinämaale. Marta on praegu viie lapse ema, teinud viimasel ajal ka 
filmirolle ja aeg-ajalt nähtav TV-ekraanilt koos oma praeguse 

elukaaslase, ujumistreener Enn 
Lepikuga, seda sümpaatse 
vanapaarina Postimehe TV-
reklaamis. Kes on see värvika 
elulooga Marta prototüüp, vehklejana NSV Liidu 1956. aasta 
noortemeister, hilisem Vanemuise näitleja ning toimetaja nii Tallinna kui 
Moskva telestuudiotes?  
 
 
 
 

72. Nimetage XX sajandi maailma muusikapildi uuendaja, kes 
suurepärase loomingu kõrval paistis silma ka mõõdutundetu ebausu 
kummardajana. Helilooja kartis paaniliselt numbrit 13. Ja et 7+6=13, siis 
kartis ta, et sureb 76-aastaselt. Nii ka läks – mees suri reedel, 13. juunil 
1951, 13 minutit enne südaööd. Kes? 
 

73. Mis nime kannab see aastast 2000 NHL-s mängiv klubi?  
 

74. Selle 1927. aastal  sündinud USA naiskunstniku maalidele on iseloomulikud kujutatavate naiste, laste 
ja loomade suured silmad. Tema maale eksponeeriti ja müüdi abikaasa nime all. Alles pärast abielulahutut 
õnnestus kunstnikul oma õigused taastada. Tema elulool põhineb Tim Burtoni film "Suured silmad" (2014), 
milles kunstniku rolli mängis  Amy Adams. Kes on see kunstnik? 

             
 

75. Zhu Chen, Xu Yuhua, Hou Yifan, Tan Zhongyi... Need on nimed ühest tänaseks 16 nime sisaldavast 
loetelust. Kes on selles loetelus esimene? 
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76. See mälestusmärk on mõeldud meenutama üht programmi, mis loodi 
1958. aastal ja loeti 1963. aastal edukalt lõppenuks. Millega oli tegemist? 
Võite vastata programmi nime või selgitada programmi eesmärki. 
 

77. Millise riigi raha saab tänase seisuga 1 € eest kõige rohkem, ligi 35000 
ühikut? Rahva seas on nimetusena kasutusel ikka veel ka vana, 1932. aastani 
kehtinud ühik toman, mis võrdub 10 täna kehtiva rahaga. Toman tuleneb 
vanast mongoli sõnast tümen, mis tähendas kümmet tuhandet ja kasutati 
eelkõige sõdurite arvu kohta. 
 

 
 
 
 
 

78. Veebruaris 1940 kuulutati Estonia kontserdisaalis 
pidulikult välja Eesti - NSV Liidu sõprusühingu loomine. Selle 
esimeheks kinnitati väärikas riigitegelane, Riiginõukogu 
esimees, kes oli olnud Eesti Panga esimene president 1919, 
hiljem majandusminister ja välisminister. Sõbraliku 
organisatsiooni eluiga lõppes selle esimehe vahistamisega 5. 
juulil 1940. Tema elutee lõppes Sosva laagris oktoobris 1941. 

Pildil ajab ta juttu Jüri Uluotsaga. Kes oli see Eesti – NSVL sõprusühingu ainus esimees?  
 

79. Pildil on 200 aasta jooksul ehitatud ja 987. aastal valminud ehitis. Mis linnas see asub? 

 

80. Üks XX sajandi muusika tippteoseid esietendus Frankfurdi vanas ooperimajas 8. juunil 1937. Teos 
koosneb 25 osast, millest 24-s teevad kaasa koor ja/või solistid, esitades XI-XIII sajandist pärit laulutekste. 
Üksnes 2 minutit kestev osa nr. 6 on tekstita. Seda nüüd kuuletegi. Nimetage helilooja ja teos. 
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1. Nebukadnetsar II ja Kyros J 

2. Tšernobõl LA 

3. George Smoot, Maine V 

4. muinaslaevad LA 

5. Velvo Väli L 

6. New Brunswick, Nova Scotia, 
Ontario, Quebec 

J 

7. Ellen Niit LA 

8. Ivan Tšernjahhovski J 

9. Jan ja Nico Tinbergen LA 

10. concerto grosso JA 

11. Uhuru Kenyatta ja Ian Khama V 

12. Gilad Shalit VA 

13. Janika Leoste J 

14. Monsanto V 

15. Natalja Poklonskaja V 

16. Adolf Erik Nordenskiöld, 
Jokkmokk 

V 

17. Jaanus Samma, Esimehe lugu JA 

18. gemba (gamba) J 

19. Isaak Brodski LA 

20. Madeira J 

21. Jaak Vainomaa ja Taina Savikurki V 

22. sambo J 

23. Kurt Gödel J 

24. komi, udmurdi, mari, mansi V 

25. Pastor Maldonado L 

26. Aldo Nadi & Nedo Nadi V 

27. Viljam Pohljobkin V 

28. Don & San J 

29. rihukanalised ehk paksujalalised J 

30. Trieste LA 

31. Johannes Heesters V 

32. Itaalia VA 

33. Rudyard Kipling J 

34. mõlemakäelisus L 

35. Mihhail Poretšenkov V 

36. roodjalg L 

37. ujumine, jäähoki, jalgpall L 

38. Heino Marrandi JA 

39. nälg L 

40. Andrew Lloyd Webber 
(muusikalist „Vilista allatuult“) 

V 

41. Igor Dodon & Rumen Radev L 

42. Vietnam V 

43. Hugh Class V 

44. NO JA 

45. Edvard Oja & Kristjan Svirgsden VA 

46. Cornelius Hasselblatt VA 

47. Ondrej Nepela, Ondrej Moravec LA 

48. Don Budge L 

49. Kasaari kaganaat JA 

50. Enrico Toselli V 

51. Andrus Kivirähk, Karneval ja 
kartulisalat 

V 

52. Oscari kuju modell LA 

53. paekivi – Eesti rahvuskivi J 

54. madunõel L 

55. Uus-Kaledoonia, Renzo Piano JA 

56. Ask ja Embla, esimesed inimesed V 

57. François Rabelais J 

58. karu tõstab vasakut käppa J 

59. Anna-Stina Treumund V 

60. Lady Antebellum V 

61. Sarasvati V 

62. Philippe Halsman V 

63. undruk (Unterrock, alusseelik) JA 

64. Läti LA 

65. Kalev Kesküla JA 

66. Charles Manson LA 

67. Gangkhar Puensum, Bhutan V 

68. Brasiilia (fila) J 

69. Akula; Ivan Bubnov J 

70. Radiohead A 

71. Aime Piirsalu J 

72. Arnold Schönberg J 

73. Columbus Blue Jackets L 

74. Margaret Keane V 

75. Vera Menchik A 

76. Mercuri – mehitatud 
kosmoselend 

LA 

77. Iraan A 

78. Mihkel Pung J 

79. Cordoba JA 

80. Carl Orff, Carmina Burana A 

 
 
Küsimused: Jaan Loide (J), Lauri Tammerand (L), Vello Tõnso (V), Aare Olander (A) 
 
10. https://www.youtube.com/watch?v=GJ-TvOmGIF8 Tamberg  
40. https://www.youtube.com/watch?v=7eul_Vt6SZY Webber 
50. https://www.youtube.com/watch?v=6mzI8rVS8Zc Toselli 
60. https://www.youtube.com/watch?v=eM213aMKTHg Lady Antebellum 
70. https://www.youtube.com/watch?v=yI2oS2hoL0k Radiohead  
80. https://www.youtube.com/watch?v=hv4db5JRr9w Orff 

https://www.youtube.com/watch?v=GJ-TvOmGIF8
https://www.youtube.com/watch?v=7eul_Vt6SZY
https://www.youtube.com/watch?v=6mzI8rVS8Zc
https://www.youtube.com/watch?v=eM213aMKTHg
https://www.youtube.com/watch?v=yI2oS2hoL0k
https://www.youtube.com/watch?v=hv4db5JRr9w

