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1. .Sangp-ommitõstmise maailmameistri Ülo Kuuse karjääris on ühel võistlusel suureks abiks olnud viis käekella, 

neli taskunuga ja teelusikas. Mil moel?  

 

2. Mitte ainult Eesti mehed (Sokk, Lipso, Tomson jne) pole toonud 

korvpallis meie riigile au ja kuulsust. Ka meie kanged naised on saanud 

samaga edukalt hakkama. Pildil on üks neist: Euroopa meister 1962, 

maailmameister 1964. Kes?  

 

 

 

3. Kes on nende tööde autor? Parempoolne on tema autoportree. Ta elas 

1896-1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Legendaarse Valdo Pandi pinginaaber Mustvee päevilt Valter Jaanus on meenutanud, kuidas ta koos Valdoga 

kooli orkestris mängis. Mis pilli mängis tulevane staarajakirjanik?  

 

5. Poolas on plaanis oma riigihümni sõnu tsipake muuta. Napoleon I 

asemel tahetakse hümni sõnadesse torgata selle pildil oleva mehe 

nimi. Mis nime kannab see “Euroopa päästja” (1629-1696)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Jõgeva maakonna ajaleht kannab nime Vooremaa. Mis nime 

kandsid selle väljaande eelkäijad, aastatel 1949–1962 ja 1962–

1989 ilmunud ajalehed?  
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7. Seda pildil olevat kirikut on esimest korda mainitud 1373. 

aastal. Vihjeks võiks juurde lisada seda, et see kirik on 

sobiv peatuspaik “õ”-tähe austajaile. Mis kirik?  

 

 

 

 

 

 

 

8. Praeguse seisuga on Majanduskoostöö ja Arengu 

Organisatsioonil (OECD) 36 liikmesriiki. Eesti Vabariik 

kutsuti organisatsiooni liikmeks 2010. aasta juunis, 

liikmeks saadi 9. detsembril 2010. Pärast seda on OECD 

liikmeks võetud veel vaid kaks riiki, üks 2016. ja teine 

2018. aastal. Tegemist on naaberriikidega. Mis riigid?  

 

9. Pildil on maailma vanima (asutatud 1857) 

tegutseva jalgpalliklubi vapp ja vorm. Mis 

klubiga on tegu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Inglased joonistasid selle paberi peal valmis, prantslased ehitasid üles, venelased ostsid selle 1870. 

aastal Pariisi maailmanäituselt ära ja panid Eestis püsti. Mis ehitisega (objektiga) on tegemist? Ootame 

võimalikult täpset vastust. 

 

11. Millise rohkem kui 40.a. tagasi asutatud ja siiamaani 

tegutseva ansambli koosseisu on kuulunud Liisa Aibel, Raoul Joao, 

Tõnu Rein, Aare Laanemets, Evald Raidma, Margus Oopkaup? Nimekiri 

pole loomulikult lõplik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Pildil on õekesed Svetlana Gurdina (sünd. 1946) ja Natalja 

Zahharenko (1938-1981??). Mis nimede all said nad maailmakuulsaks 

ja tunneme neid siiamaani?  
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13. Mis nime kannab see 1947. aastal Hermann 

Rosse poolt loodud auhind? Kõige rohkem peaks neid 

olema Stephan Sondheimil (8 + elutöö eest).  

 

 

 

 

 

 

14. Kurjad haigused nagu trihhinoos(keeritsustõbi) ja trihhomonoos (karm suguhaigus) on meile kõigile 

vist teada tuntud. Aga kui me seame sammud trihholoogi juurde, mis abi (ravi) me siis vajame? 

 

15. Aastatel 1834–1891 elanud tšehhi kirjanikku, ajakirjanikku ja kriitikut peetakse kaasaegse tšehhi 

luule rajajaks. Ta on kirjutanud nii filosoofilisi luuletusi kui ka isamaalisi hümne, lisaks proosat ja näidendeid. 

Väidetavalt alkohoolikuna kogu elu viletsuses elanud kirjanik pilkas oma satiirilises luules Praha kõrgklassi, 

millega teenis mõistetavalt võimude pahameele. Ent just tema perekonnanime oli 1971. aasta Nobeli 

kirjandusauhinna laureaat oma loometöö alguses võtnud endale pseudonüümiks, 1946. aastast aga koguni 

pärisnimeks. Kes on need kirjanikud?  

 

16. Taim siin pildil on nii hinnatud ravimtaim kui ka 

vaese inimese mõnujook. Mis taimega on tegu?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ta oli Läti Vabariigi esimene välisminister (1919–

1924), aastatel 1921–1924 teine peaminister ning seejärel taas välisminister. Teda on peetud Baltimaade 

andekaimaks diplomaadiks läbi aegade. Kaasaegsete meenutuste järgi olnud ta lausa „ebanormaalselt 

esinduslik“. Tema hukkumine 1925. aastal Tukumsi lähedal toimunud autoõnnetuses äratas laialdast 

rahvusvahelist tähelepanu, sest maailm oli kaotanud hiilgava poliitiku ja diplomaadi. Kes oli see Läti 

riigimees, Tartu ülikooli lõpetanud arsti poeg?  

 

 

18. Milline ühine nimi (nimetaja) sobiks tärnide asemele?  
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19. See mark on välja 

antud ühe aastail 1905-

1957 elanud oma ala 

absoluutse tipu 100. 

sünniaastapäevaks. Keda on 

kujutatud? Vasakul näete 

teda Time’I kaanepildil 

 

 

 

 

 

 

20. See magistrikraadiga mees (sünd. 1972) on Mark Fallbergi varjunime 

all kirjutanud laulusõnu M.Länikule, A.Veskile, K.Vilgatsile, B.Murutarile. Ta 

on mänginud filmis “Taarka” ja seriaalis “Kelgukoerad”, olnud modelliks I.Nikkolo kollektsioonile, juhtinud 

telesaateid jne. Kes on see mitmekülgne mees?  

 

 

 

 

21. Pildil oleval kõrbetaimel on 

ainult 2 suurt lehte, mis kasvavad 

kogu tema eluaja (kasvades 

hargnevad lehed ribadeks) ehk ca 

200 aastat. Taime läbimõõt võib 

ulatuda kuni 4 m. Õitseb eluea 

jooksul vaid korra. See taim 

kaunistab ka Namiibia vappi. Mis 

taimega on tegu?  

 

 

 

 

 

 

22. Panamera Sport Turismo on neljaukseline pereuniversiaal ja sportauto ühes. Mis brändi logo kannab 

see ca 200 000 € maksev auto?  

 

23. Palun loetlege olümpiarõngaste kolm ülemise rea värvi õiges järjekorras.  

 

 

 

24. Pildil on “putini kokaks” kutsutud mees, mõjuvõimas oligarh, keda 

peetakse nii kurikuulsate trollivabrikute kui ka Wagneri eraarmee loojaks. Kes?  
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25. 29. mail 2018 valiti Valeri 

Germanovitš Rešetnikov Moskva 

Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku 

täiskogul Moskva Patriarhaadi Eesti 

Õigeusu Kiriku eestseisjaks ja 

kinnitati viis päeva hiljem patriarh 

Kirilli poolt sellele ametikohale. Mis 

on tema kirikunimi?   

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Korvpallilegend Michael Jordan mängis oma NBA karjääri jooksul kahes klubis: Chicago Bulls 1984-

93, 1995-98 ja *** 2001-03. Mis nime kandis too teine klubi (asut.1961)? 

 

27. Milline kõnekeelne väljend oli omaaegses Nõukogude Liidus käibel partei- ja valitsuse suletud ja 

üldsusele salastatud telefoniside süsteemi kohta? Muide, Nõukogude repressiivorganite rajaja Feliks 

Dzeržinski number selles süsteemis oli 007.  

 

28. Mis seltskonnaga on tegemist? 

 

  
 

29. See linn, praegune Ukraina oblastikeskus Dnepri alamjooksul asutati Aleksanderschanzi kindluse 

kohale 18. sajandi lõpus. Esimese maailmasõja ajal, 1916. aastal evakueeriti selle linna lähistele Baltimaade 

esimene, 1864. aastast Heinastes (Ainažis) tegutsenud merekool. Linnas on sündinud Iisraeli esimene 

välisminister ja teine peaminister Moshe Sharet (1894–1965), samuti olümpiaajaloo edukaim naissportlane 

Larissa Latõnina-Dirii. Mis linn?  

 

30. Seisuga 01.06.2018 on Eestis kõrgema põhipalgaga riigiametnik kaitseväe juhataja (5900 € kuus). 

Vabariigi presidendi kuupalk on 5200 €. Küsime aga kõige madalama palgaga riigiametit, kus sissetulekuks 

on kõigest 500 € kuus. Põltsamaal see ametikoht puudub.  
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31. Mis firma logoga on tegemist? Asutatud 1971. Omal alal on firma maailma suurim 

(tegutseb ca 77 riigis). 

 

 

 

 

 

32. Käsitöötehnikat, mis on ühtaegu nii heegeldamine kui kudumine, hakati Eestis kasutama 19. sajandi 

keskpaigas. Pika heegelnõelaga heegeldatakse edasireal silmused nõelale ja tagasireal heegeldatakse need 

kahekaupa kokku. Heegeldamine toimub nii, et tööd ringi ei pöörata, parem pool on kogu aeg heegeldaja 

poole. Tööks vajatakse erilist pika varrega heegelnõela, millel on nupp otsas, et silmused maha ei jookseks. 

Selles tehnikas saab imiteerida koepindu ja lihtheegeldamise mustreid, kuid pind jääb tihedam, paksemaks ja 

vähem veniv. Seda tehnikat on nimetatud ka trikoopisteks, kuid tema tuntumad nimed on saanud nime kahe 

riigi, ühe Aafrika ja ühe Aasia riigi järgi. Mis riigid?  

 

 

33. Selle riigi pindala on 28 748 km2, kõrgeim punkt 2764 m, pikim jõgi 280 km, kellaaeg 2 h 

maailmaajast ees. Telefoni kood 355, sai iseseisvaks 1912. aastal. Riigi armee koosneb palgasõduritest. On 

suurimaid kroomitootjaid maailmas. Ülekaalukalt popim spordiala on jalgpall. Mis riigiga on tegemist? 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Selle vene helilooja rikkaliku loomingu hulka kuulub ka 15 

ooperit. Esimene ooper „Pihkvalanna“ valmis 1873. aastal, ilmselt kõige 

tuntum helind on aga pärit tema 1900. aastal valminud ooperist 

„Muinasjutt tsaar Saltaanist“.  Heliloojal on olnud oluline roll ka Eesti 

muusikaajaloos, tema käe all said Peterburi Konservatooriumis 

muusikalise hariduse Artur Kapp, Mihkel Lüdig, Mart Saar, Rudolf Tobias 

ja veel mitmed Eesti heliloojad. Kes on see helilooja?  

 

 

 

 

 

35. Arboreetum (ladina keeles arboretum - „koht, kus kasvab puid“) on puittaimede kollektsioon, mis on 

rajatud teaduslikel või harrastuslikel eesmärkidel. Tavaliselt on arboreetum kas park või parkmets, kuhu on 

istutatud erinevaid puid ja põõsaid. Jõgevamaa asub kaks arboreetumit. Nimetage need.  

 

 

36. Esemeküsimus. Millega on tegemist? 
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37. Peterburi kunstnik Irina 

Romanovskaja (pildil) on tuntuks saanud 

sellega, et maalib pilte mitte pliiatsi ega 

pintsliga vaid … millega? Siin seisab ta ühe 

oma pildi kõrval. 

 

 

 

 

 

 

 

38. Mis aasta?  

Sünnivad: Sergei Djagilev, Aleksandra Kollontai, Calvin Coolidge, Anton Denikin, Bertrand Russell, Roald 

Amundsen, Johan Pitka, Jaan Teemant. 

Surevad: Samuel Morse, Aleksis Kivi, Karl XV. 

Asutatakse: Pirelli, Yellowstone’i rahvuspark, Glasgow’ Rangers.  

 

39. See Eestigagi seotud Venemaa diplomaat ja kõrge riigiametnik on alates 2008. aastast on Venemaa 

Föderatsiooni 1. klassi tõeline riiginõunik.  Pärast Moskva riikliku rahvusvaheliste suhete instituudi 

lõpetamist 1996. aastal suunati ta tööle Venemaa saatkonda Jaapani pealinna Tokiosse. 12. augustist 2016 

on ta Venemaa Föderatsiooni presidendi administratsiooni ülem. Kes?  

 

40. Pildil on üks järjekordne ilulõikuste ohver (sünd. 1957). 

Kes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Eestis on käibemaks riiklik maks, millega maksustamist reguleerib käibemaksuseadus. Kehtiv üldine 

käibemaksumäär on alates 1. juulist 2009 20% (varem 18%). Millises Euroopa Liidu liikmesriigis kehtib 

kõrgeim, 27%-line käibemaksumäär?  

 

42. Mis organisatsiooni logoga on tegemist? Asutatud 1961. aastal.  
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43. Kui senini on paaride omavahelise nääklemise põhjuseks olnud must pesu põrandal, hilisõhtused 

tööl viibimised või küsitavad suhted vastassoo esindajatega, siis eelmisel aastal Ühendkuningriigis kogutud 

andmete kohaselt on järjest suurema osa inimeste abielu lõhki löönud üks populaarne videomäng. Battle 

royale - tüüpi videomängus tuleb võitmiseks hävitada vastasmängijad, kasutades selleks relvasid, keskkonna 

mõjusid või sõidukeid. Korraga saab ühes mängus osaleda sada mängijat, kes võivad võistelda üksinda, 

paaridena või neljaste gruppidena. Inglismaa jalgpallikoondise ründetäht Harry Kane rääkis BBC-le antud 

intervjuus, et ka jalgpalli MMi ajal mängis seda ülipopulaarset mängu. Mis mäng?  

 

 

 

 

44. Pildil on mees, kellel on au olla 

esimese eurooplasena peatreener NBA-s. 

Kes on see mees ja mis klubi ta juhendab?  

 

 

 

 

 

 

45. Eestis, Lätis ja Leedus on 

naisriigipead juba päris tavaline nähtus, SRÜ riikide hulgas aga päris haruldus. Ainus naine, kes on olnud ühe 

SRÜ riigi president (aastatel 2010-2011), kannab nime ***. Mis nime? Õige riik annab ühe punkti. 

 

46. Seda rähniliste seltsi rähnlaste sugukonda kuuluvat 

lindu kutsub rahvasuu nõidmaoks. Kui lindu häirida, siis 

pöörab ta oma kaela mitmes suunas nagu madu ja sisiseb 

nagu rästik. Ta on ka ainus rähnlane, kes ei tao teiste 

rähnide kombel nokaga puud. Mis lind?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Loode Juhtimisinstituut (Северо-Западный 

институт управления) on kõrgkool Peterburis. Instituut on 

Venemaa Fõderatsiooni Presidendi juures asuva 

Rahvamajanduse ja Riigiteenistuse Akadeemia 

(Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации) üks filiaalidest. Mis nime kandis see 1918. 

aastal asutatud kool aastatel 1956–1990?  

 

48. D-274 või lihtsalt D on ühe firma toodangu lipulaev. Peamised vabrikud asuvad New Yorgis ja 

Hamburgis. 2013. aastani olid selle 1853. aastal asutatud firma aktsiad noteeritud New Yorgi aktsiabörsil 

(NYSE kood LVB, asjakohaselt on tegemist ühe isiku nimetähtedega). Nimetage see firma.  
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49. Pildil on Soome Esirikkur, riigi esimene dollarimiljardär. Mis 

on ta nimeks ja millist ettevõtet ta juhib?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Skandinaavia krimikirjanikud on juba aastaid kirjutanud 

pealtnäha helge ja salliva ühiskonna pinna all kobrutavatest hirmudest ja vägivallast. „Poliitikud võiksid 

krimikirjandust lugeda, see on parim žanr ühiskonna peegeldamiseks. See, mida inimesed kardavad, ütleb 

ühiskonna kohta palju. Ja praegu kardavad inimesed hullunud mõrvareid ja viharoimasid,“ ütleb  Norra 

endine justiitsminister, praegune krimikirjanik ühes intervjuus. Tema viimane raamat „Ärge kartke!“ 

käsitlebki viharoimasid ja ühiskondliku väitluse järjest suuremat sumbumist. Eesti keeles on temalt ilmunud 

„See, mis kuulub mulle“ (2006) ja „See, mis kunagi ei juhtu“ (2007). Kes on see kirjanik?  

 

51. Pildil on ühe Aafrika riigi pealinna vapp. Eesti on praegu seotud selle 

riigiga EUTM ja MINUSMA kaudu. Mis pealinn?  

 

 

 

 

 

 

 

52. Bʼz, Mr. Children ja AKB48 on praegu ühe riigi kõige populaarsemad 

ja enim müüdavad ansamblid. Kõigi nende albumeid on müüdud üle 50 

miljoni. Mis riigi bändid need on?  

 

53. Telekanalil History Channel näidatava USA antiikesemetele keskendunud saate American Pickers 

juhid Frank Fritz ja Mike Wolfe leidsid Massachusettsi osariigis Bostonist umbes 160 kilomeetri kaugusel 

asuva talu tagant metsast ühe legendaarse bändi roostetanud ja  lagunenud tuuribussi. Bändi eksliige, 

kitarrist Ray Tabano kinnitas, et see on tõepoolest nende buss: „Me sõitsime toona sageli Bostonist New 

Hampshire’isse esinema ja võtsime 125 dollarit kontserdi eest. Kui sealt maha arvestada bussi kütus, 

teemaksud ja toit, siis sai igaüks meist kontserdi eest 3 dollarit,“ jutustas Tabano. Pole teada, kuidas buss 

metsa sattus. Maaomaniku, ühtlasi ka kõrvaloleva talu omaniku sõnul oli buss metsas juba siis, kui tema selle 

maa ostis. Tema teada võis maatüki eelmine 

omanik mingil moel bändiga seotud olla. American 

Pickers ostis bussivraki praeguselt maaomanikult 

21 000 euro eest ära ning nimetas ostetu üheks 

suurimaks ja tähtsamaks leiuks rockʼnʼ rolli ajaloos. 

Mis ansambli buss?  

 

54. Pildil ei ole mitte meile kõigile tuntud 

naljamees Neeme Raud, vaid mees, kes 2017. aasta 

suvest alates juhib ühte maailma mõjukamat 

organisatsiooni. Kes? Nimi - 2 p, organisatsioon 1 p.  
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55. See Antarktika vete suurim kala sattus 

teadlaste kätte elusalt ja tervelt alles 1961.a.  Ta 

võib kasvada kuni 2 m pikaks ja 140 kg raskeks. Kala 

on väga maitsev ja seda jahivad kõik maailma 

tipprestoranid (nt. Gordon Ramsay peab seda kala 

maitse poolest maailma parimaks) Millist 

eestikeelset nime (ld. Dissostichus) kannab see 

veeelukas?  

 

 

 

56. Mis seltskond Eestis annab kaks korda aastas välja ajakirja “Hirundo”? Esimene number ilmus 1988. 

aastal. 

 

57. See väin eraldab Ellesmereʼi saart ja Gröönimaad ning ühendab Põhja-Jäämere Baffini lahte Lincolni 

merega. Briti mereväeohvitseri järgi nime saanud väin koosneb viiest osast: Smithi väin, Kaneʼi laht, Kennedy 

väin, Halli laht ja Robesoni väin. Väinas asuvat väikest Hansu saart peavad enda omaks nii Kanada kui Taani. 

Mis väin?  

 

58. Pildil on üks ekspresident (sünd. 1944). Kes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Siin on üks verivärskelt, oktoobris 2018 valitud president. Kes? Kui 

nimi ei meenu, siis 1 punkti saab institutsiooni nime eest, mida ta juhtima 

asus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Selle filmi nimitegelane, noor lesknaine on hädas oma nuudlisöökla pidamisega, kuni talle tuleb appi 

salapärane kauboimütsiga autojuht. Üheskoos sukelduvad nad ramenʼi ehk nuudlisupi valmistamise 

peenesse ja kirglikku maailma. Kõigepealt saab naine kõvasti füüsilist trenni, siis käiakse läbi konkurentide 

nuudlikioskid ja lõpuks otsitakse  salajast retsepti, mis annab toidule omapära ja erilise maitse. Film koosneb 

justkui sketšidest, mida ühendab nuudlite valmistamise kunst, mille iseseisev õppimine polegi nii kerge. 

Paljudel inimestel tekitavat film vastupandamatu nuudliisu. Mis filmist on jutt?   
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61. Pildil tagapool paremal olev naisterahvas on läbi aegade 

esimene kiiruisutaja, kes on olümpiamängudel võitnud 

kahekohalise arvu medaleid ( 5+5+1). Kes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

62. See 

Aafrikas elutsev üldiselt pruun, kuid helepruuni ja 

oliivrohelise mustriga ning kreemikasvalge kõhualusega 

madu on üks suurimaid maailmas. Kuni kuue meetri 

pikkuseks kasvava mao ülemine ja alumine lõualuu ei ole 

omavahel seotud, Seetõttu suudab ta oma suu väga laialt 

avada ning kuna tal puuduvad ka rinnakuluud, siis  on ta 

võimeline alla neelama enda läbimõõdust tunduvalt 

suuremat sööta. Nad hoiavad saaki hammastega ja 

purustavad oma kehaga, vormides selle kujule, mis sobib tervelt allaneelamiseks. Mis nime kannab see 

mittemürgine, kuid ettevaatlikkust nõudev madu? Oma mune valvates on emane madu äärmiselt 

agressiivne.  

 

63. Mis nime kannab kujund, mis on oma nime saanud ladinakeelsest sõnast, mis eesti keeles tähendab 

„murtud“? Kujundite eriliseks omaduseks on see, et iga kujundi osa sarnaneb tervikkujundiga. See küsimus 

jäi vastamata ühes hiljuti toimunud telemängus, kus vastajate seas oli ka akadeemik Jaak Aaviksoo.  

 

 

 

64. Kes on see härrasmees (1919-2009) poseerimas 

siin Karl Ristikivi bareljeefi kõrval?  

 

 

 

 

 

 

65. See tehisintellekti ja robootikat puudutav 

paradoks kannab ühe selle sõnastaja nime. Tänaseni 

tõeseks osutunud paradoksi järgi on masinal lihtne õppida ja teostada inimesele keerulisi ülesandeid, sest 

nende puhul mõeldakse, kuidas neid lahendada ehk teoks teha. Seevastu on masinale rasked, seni veel isegi 

saavutamatud need ülesanded, mis inimesel õnnestuvad lausa teadvustamata, eriliselt mõtlemata ja 

pingutamata. Mis paradoks?  

 

 

66. Inglise mänguasjatööstur Frank Hornby (1863–1936) tõi 1901. aastal turule metallelementidest 

koostatava tarindusmänguasjade sarja, nn konstruktori. Mis nime see sari kandis (kannab)? Hiljem on selle 

sarja mänguasju USA-s müüdud kaubamärgi Erector Set ja Saksamaal kaubamärgi Märklin all.  
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67. Mis nime kannab see talvine kalapüügivahend? Selle püügiriista 

omapäraks on see, et ta peab “helisema. Selleks kinnitati küsitava riistapuu ja 

keti (või ka nööri) vahele metallitükke, münte, kuljuseid jne. ning veeti seda 

mööda veekogu põhja. Meil Eestis on selline püügivahend millegipärast 

keelatud, nt. Soomes, Rootsis ja mujal lahkesti lubatud.  

 

 

68. Selle valitsuste ja kodanikuühiskonna algatusena sündinud protsessi eesmärk on lõpetada 

konfliktiteemantide ringlus, s.o  valitsusvastaste mässuliste liikumiste rahastamine töötlemata 

teemantidega. Selle protsessi sisuks olev  sertifitseerimissüsteem kehtestab oma liikmetele ulatuslikud 

nõuded, kuidas sertifitseerida töötlemata teemante konfliktivabade teemantidena. 2009. aasta detsembri 

seisuga oli sellel  protsessil 49 liiget, kes esindavad 75 riiki. Seejuures on Euroopa Liit ja tema liikmesriigid 

arvestatud eraldi osalejateks. Mis nime see protsess kannab?  

 

69. Mis riigis asub Kund Park? Seal kaitstakse Aasia mustkaru 

(Ursus thibetanus) ja Himaalaja pruunkaru (Ursus arctos 

isabellinus). Pargi suurus on ca 61 ha.  

 

 

 

 

 

 

 

70. Piltidel on ühe spordiala A ja O. Kes?  

 

 

 

 

 

 

71. See kõigile tuntud ese nägi ilmavalgust XVI sajandi alguses. Ta koosneb umbes 70 osast. Mõned 

jupid: nööp, sadul, tigu, roop, konn, pea, virbel. Eestlastest on selle eseme tuntumad valmistajad olnud Felix 

Villak, Eugen Meri ja Aaro Altpere. Millest on jutt? 

 

 

72. Millise 1099. aastal loodud kuningriigi vapil ja lipul on selline    

kujutis?  

 

 

 

 

 

 

 

 

73. Kes laulab? Lauljat ennast näete sel pildil.  
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74. Pildil on sõudja, kellel paluti 2017.a. EM-l teeselda tõbist, et tema 

asemel pääseks neljapaati Allar Raja. Mis nime kannab see noorhärra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75. See lind väärib 100% oma 

ladinakeelset nime lanius - lihunik. Tema elupaigaks on enamasti rabad. 

Sööb valdavalt pisemaid linde, hiiri, roomajaid, konni, vahelduseks võtab mõne suurema putuka. Rahvasuu 

kutsub teda ka tihasekulliks ja pajuharakaks. Ta on olnud valitud Eesti aasta linnuks. Mis nime all tunneme 

seda „lihunikku“? 

 

76. 96-aastane Arthur Ashkin on kõige vanem laureaat, kes kunagi on pälvinud Nobeli preemia. Selle sai 

ta ühe ammutuntud eseme optilise variandi leiutamise eest. Sel esemel on palju kasutusalasid, näiteks 

kuulus see mitte väga kaua aega tagasi fotograafide püsivarustusse. Mis esemest on jutt? 

 

77.  Pildil on enimteeniv (seisuga mai 2018) naisnäitleja maailmas. Kes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. Vaatamata kõigele oli aastatel 1949–1990 eksisteerinud Saksa 

Demokraatlik Vabariik kõva spordimaa. Nagu igas korralikus riigis, valiti ka 

seal aasta parimaid sportlasi. Ületamatu selles nimistus on sportlane, kes 

valiti parimaks üheksa aastat järjest. Kes?  

 

 

79.  Pildil on ühe valdkonna kaks suurkuju. „Pisut“ pikem 

mees jõudis maailma absoluutsesse tippu, „pisut“ lühem oli 

aastaid maailmas kolmas-neljas. Kellega on tegemist? 

 

 

 

 

 

 

80. Mis muusikapala kuulete? Nimetage autor ja teos. 
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VASTUSED 

 

1. Ülo Kuusk peitis need kaalu suurendamise eesmärgil pükstesse, kuna soovis võistelda raskemas 

kaalukategoorias. 

2. Valve Lüütsepp-Kaasik 

3. David Siqueros 

4. ksülofon 

5. Jan III Sobieski 

6. Kolhoosnik (1949–1962) ja Punalipp (1962–1989).  

7. Lüganuse kirik 

8. Läti Vabariik ja Leedu Vabariik.  

9. Sheffield F.C. 

10. Tahkuna tuletorn 

11. Kuldne Trio 

12. Lana ja Natalie Wood 

13. Tony Awards 

14. juuste ravi 

15. Jan Neruda ja Tšiili poeet Pablo Neruda  

16. sigur 

17. Zigfrīds Anna Meierovics (1887–1925). 

18. Laar (Joosep, Getter, Anton) 

19. Christian Dior 

20. Owe Petersell 

21. Velvetsia 

22. Porsche 

23. sinine, must, punane 

24. Jevgeni Prigožin 

25. Jevgeni (Eugen) 

26. Washington Wizards 

27. Vertuška 

28. Deep Purple 

29. Herson 

30. saarevaht 

31. Starbucks 

32. Tuneesia ja Afganistan 

33. Albaania 

34. Nikolai Rimski-Korsakov  

35. Luua Metsanduskooli puukool-arboreetum Luua külas ja Söe arboreetum Tõrve ja Kassivere külas. 

Mõlemad arboreetumid jäävad Jõgeva valla territooriumile.  

36. armeerimiskonks (armatuuri sidumiseks) 

37. paljaste rindadega 

38. 1872. aasta 

39. Anton Vaino, omaaegse EKP KK I sekretäri Karl Vaino pojapoeg 

40. Melanie Griffith 

41. Ungari 

42. Amnesty International 

43. Fortnite 

44. Igor Kokoškov, Phoenix Suns 

45. Roza Otunbajeva, Kõrgõzstan 

46. väänkael (Jynx torquilla). 

47. Leningradi Kõrgem Parteikool 

48. Steinway (Steinway & Sons). LVB tähendab Ludwig van Beethoven 
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49. Antti Herlin, Kone 

50. Anne Holt 

51. Bamako, Mali pealinn 

52. Jaapan 

53. Aerosmith 

54. Christopher Wray, FBI 

55. kihvkala 

56. Eesti Ornitoloogiaühing 

57. Narese väin, nimeandjaks George Strong Nares (1831–1915) 

58. Richard Villems 

59. Arkadi Dvorkovitš, FIDE president  

60. „Tampopo“ (1985), režissöör Juzo Itami (1933–1997) 

61. Ireen Wüst 

62. hieroglüüfpüüton (Python sebae).  

63. fraktal 

64. Arseni Mölder 

65. Moraveci paradoks, sõnastajaks Hans Peter Moravec.  

66. Meccano 

67. lutsumänd ehk sorda 

68. Kimberley protsess.  

69. Pakistan 

70. Walter Hofer ja Miran Tepes 

71. viiul 

72. Jeruusalemma Kuningriik 

73. Carmen Joala 

74. Geir Suursild 

75. hallõgija 

76. pintsetid 

77. Emma Stone 

78. jalgrattur Gustav-Adolf „Täve“ Schur, parim aastatel 1953–1961.  

79. Salo Flohr ja Max Euwe 

80. Ferenc Liszti „Ungari rapsoodia nr. 2“ 

 


