
Jüri mälumängu 4. voor, 11.12.2019 

Küsimused: OTK jne (Jevgeni Nurmla, Mati Räli, Timo Tarve, Rene Štrik) 

1.plokk – ajalugu ja poliitika 
 
 
1. Alustame presidentide kukutamise teemal: 

kui praegu toimub tagandamismenetlus 
Donald Trumpi suhtes ning seni viimane enne 
ametiaja lõppu ametist lahkunud USA 
president oli Richard Nixon, siis küsime ka 
seni viimast enneaegselt ameti maha pannud 
USA asepresidenti. 1918 kuni 1996 elanud, 
kreeklasest isa ja ameeriklasest ema 
järglasena sündinud poliitiku esimene 
olulisim aste karjääriredelil oli Marylandi 
osariigi kuberneritool 1960. aastatel, USA 
asepresident oli ta saatuse irooniana ka 
Nixoni presidendiajal, 1969 kuni 1973. 
Küsitav lahkus ametist seoses tema suhtes 
kerkinud pistise võtmise kahtlustustega, 
milles ta ka süüdi mõisteti ning asendajaks 
asepresidenditoolil sai Gerald Ford. 

Hilisemalt kuni surmani oli küsitav avalikust 
elust suuresti tagasi tõmbunud. Kellest käib 
jutt?  

 
 

 
 

2. Ottomani impeeriumi sultanite loetelus 
peetakse esimeseks lääneliku kultuuri toojaks 
järjekorras 31. sultanit (1823-1861). Ta oli 
hariduse omandanud Prantsusmaal ning 
esimese Ottomani sultanina valdas võõrkeeli. 
Tema ametiaja tegemiste ja saavutuste hulka 
kuuluvad näiteks paberraha kasutussevõtt, 
riigilipu ja –hümni määramine, Ottomani 
armee reformimine, Hagia Sophia katedraali 
taastamine ning Dolmabahce palee rajamine 
Istanbuli, Bosporuse väina kaldale. Küsitav oli 
abielus vähemalt 19 naisega ning tal oli 44 
last, kellest 4 olid hilisemad Ottomani 
sultanid. Suri 38-aastaselt tuberkuloosi. 
Kellest on jutt? 

 

 
 
 

3. Tema valitsemise ajal ühendati Inglismaa ja Šotimaa Suurbritanniaks, samuti sai tema ajal Suurbritannia 
oma valdusesse Gibraltari ja Newfoundlandi. Kes oli see viimane Stuartite soost valitseja? 

 
4. Küsitav lahing leidis aset tänases Sudaanis, 1898. aasta 2. septembril, mille käigus Inglise-Egiptuse 

ühendarmee lõi hävitavalt kaliif Abdullah Al-Taaisha dervišitest koosnevat väge. Lahing oli heaks näiteks, 
mida tappev kuulipildujatuli võib pealetungivale vastasele põhjustada – ükski ründaja ei jõudnud Briti 
kaevikutele lähemale kui 50 meetrit. Ühendarmeed juhtinud Horatio Herbert Kitchenerist sai lahingu 
tulemusel Briti rahvuskangelane. Lahingust võttis osa ka Winston Churchill, kes täitis korraga nii ajalehe 
The Morning Post korrespondendi kui ka ratsaväekapteni ametikohustusi. Mis lahing? 

 
5. Mis aasta (+/- 1 a = 1 punkt)? 

 

 Lätis tomus Karlis Ulmanise juhitud riigipööre; 

 Tulevahetuses politseiga hukkusid legendaarsed lindpriid Bonnie ja Clyde; 

 Ilmusid Henry Milleri „Vähi pöörijoon“ ja Mihhail Šolohhovi „Vaikne Don“; 

 Sündisid Juri Gagarin, Giorgio Armani, Ülle Ulla, surid Nestor Mahno, Edward Elgar, Ernst Enno. 
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Küsimused: OTK jne (Jevgeni Nurmla, Mati Räli, Timo Tarve, Rene Štrik) 

 
2. plokk – ajalugu, poliitika ja majandus 

 
6. Küsitavat (1872-1903) loevad oma 

rahvuskangelaseks nii bulgaarlased kui 

makedoonlased, Bulgaaria edelanurgas on 

ka temanimeline, täna ca 30 tuhande 

elanikuga linn ja paljudes teistes linnades 

temanimelised tänavad, koolid jne. 19-20. 

sajandi vahetuse kandis tegutses ta 

aktiivselt makedoonia rahvaliikumise 

IMRO juhina võitluses Ottomani 

impeeriumiga, suurimateks eeskujudeks 

luges ta 1870. aastate Bulgaaria 

revolutsionääre eesotsas Vasil Levskiga. 

Küsitav langes 1903, tänase Kreeka aladel 

võitluses ottomanide politseijõududega. 

Kellest on jutt (vt ka pilti)? 

 

 

7. See ettevõte haldas teatud perioodil 1990. aastate alguses erinevaid ettevõtteid, asutusi tipphetkel 
enam kui 4 miljoni töötajaga ja umbes 10 000 km2 pindalaga maaüksuseid. Ettevõtte juht Detlev 
Rohwedder mõrvati aastal 1991. Küsitava nime all tegutseti 1995. aasta alguseni, hiljem ja ka täna 
tuntakse seda lühendiga BvS. Sarnane ettevõte toimetas samal ajal ka Eestis. Mis nime see ettevõte 
kandis? 
 
 

8. Pildil on 1906 kuni 1991 elanud tööstur ja 
insener. Olles pärit jalgrattamehaaniku 
perest ja õppinud automehaanikuks, rajas 
küsitav 1937 kolvirõngaste tootmise 
töökoja, mille jäänused müüs 1948, pärast 
Teise maailmasõja lõppu, teisele tänagi 
kõigile tuntud Jaapani kontsernile. Sellest 
saadud algkapitaliga asutaski ta 1948 
tänagi tegutseva, tema nimelise 
hiidkontserni, mille esimesed tooted olid 
mootorjalgrattad, tänaseks toodanguks 
aga autod, mootorrattad, erinevad 
väikemootorid j n e. Omaloodud kontserni 
juhtis ta aastani 1973. Mis on küsitava 
mehe perekonnanimi? 

. 

 
 

9. Maailma suurima mänguasjade valmistaja toodete nimekirjas on sellised menukid nagu Action Man, 
Beyblade, Furby, My Little Pony, Nerf, Transformers jt. Mis firma? 
 

10. Kes on pildil? See naisterahvas on 
kuumaks nimeks saanud alles väga 
hiljaaegu. Tahame teada konkreetselt 
tema nime. 
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3. plokk - geograafia 
 

11. Millise Eesti omavalitsuse vapp? Sarnaselt mõne teisegi Eesti omavalitsusega, on 
tegemist haldusüksusega, mis moodustus 2017. aasta haldusreformi järel. Üks 
linn, üks alevik ja 150 küla annavad vallale kokku 5600 elanikku, ühe rahvuspargi 
ning 13 looduskaitseala. 

 
 

 
 

12. Selles Lõuna-Hiinas, vastu Hongkongi piiri asuvas linnas oli 40 aasta eest ca pool miljonit elanikku, tänane 
rahvaarv varieerub eri allikate ja metoodikate vahel 8 ja 20  miljoni inimese vahel. Tugeva aluse sellisele 
rahvaarvu tõusule andis Deng Xiaoping, kes lõi linnas 1980 erimajandustsooni. Linna üks hüüdnimesid 
on Hiina Silicon Valley – seal asuvad näiteks tuntud tehnoloogiafirmade nagu ZTE, Huawei ja DJI 
peakontorid. Mis linnaga on tegu? 
 

13. Pildil oleval Caspar David Friedrichi maalil 
on kujutatud kaitserajatisest tuleneva 
nimega, ca 30 km kaugusel Dresdenist, 
Elbe jõe ääres asuv ligi 200 m kõrgune 
tornjas liivakivikalju, mis on täna Saksi 
Šveitsi üks populaarsemaid 
turismimagneteid. Millise saksakeelse 
nimega on see koht enim tuntud? 
 

 
 

14. Merepiirita riikide seas on pindala poolest suurim Kasahstan. Millised kaks riiki on selles loetelus 
järgmised? 
 
 

15. See ca 315 km2 pindalaga, Austria ja 
Ungari piiril asuv järv on Kesk-Euroopa 
suurim äravooluta valgala ning Austria 
pindalalt suurim järv. Järve maksimaalne 
sügavus on umbes 2 meetrit. Järve 
ümbritsevad rahvuspargid kuuluvad 
UNESCO maailmapärandi nimestusse, tegu 
on tähtsa lindude pesitsusalana. Suurimad 
geograafiliselt järve läheduses asuvad 
linnad on Eisenstadt Austrias ja Sopron 
Ungaris. Mis järv? 
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4. plokk – loodus ja teadus
 

16. See on kõige liigirikkam sugukond esikloomaliste seltsis. Nende hulka kuuluva teiste seas makaagid, 

paavianid, mandrillid, languurid jt. Mis sugukond? 

17. Pildil oleva liblika ladinakeelne nimi on 
Vanessa atalanta. Tiibade siruulatus on 65 
– 70 mm. Tegemist on rändliblikaga, sest 
neil puudub talvine diapaus (putuka 
talveuni). Mis liblikas? 
 

 
 
 

18. See on mitmetel selgroogsetel esinev akuutne või krooniline granulomatoosse põletikuga kulgev 
nakkushaigus. Igal aastal haigestub maailmas sellesse 8-10 miljonit inimest. Seda haigust ravib ftisiaater. 
Mis haigus? 
 
 

19. See majesteetliku nimega lill (pildil) kasvab 
kuusikutes ja kuusesegametsades. Taime 
kõrgus 5-15 cm. Mis taim? Sellist pealkirja 
kannab ka üks Oskar Lutsu 
mälestusteraamat. 

 

 
 

20. Mis ansambli 1986. aasta hitti kuulete? 
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5. plokk – varia 
 

21. Selle ühe kuulsama likööri ajalugu ulatub aastasse 1605, kui seda hakkaisd valmistama kartuusi kloostri 
mungad. See on õitest, maitsetaimedest, juurtest ja vürtsidest valmistatud jook. Laiemalt tuli liköör 
müügile alles 1848. aastal. Joogi retsept on suur saladus. Seda teavad ainult kolm munka ja igaüks teab 
vaid kolmandikku sellest. Pikk ja keeruline retsept sisaldab 130 nimetust. Mõlemale, nii rohelisele kui 
magusamale kollasele lisatakse mee destillaati. Milline kuulus jook? 
 

22. Näete pildil ühe nüüdseks kadunud interneti 
otsingumootori logo. Millise? Hispaania keelest nime 
saanud otsingumootor loodi 1995. aastal ning 
konkureeris esiti edukalt nii Google`i kui Yahoo!´ga, kuniks 
viimane ta 2003. aastal selle brändi omastas. Veel 2013. 
aastani tegutses otsingumootor oma brändi nime all, kuid 
siis lõpetas emafirma lõplikult selle tegevuse. 
 
 

23. 1889. aastal viibis üks ajalooline isik Napolis, ning otsustas ära proovide sealse roa – pizza. Kutsuti 
kohalik pizzameister, kes pakkus talle äsja väljamõeldud täidisega pizzat. See tänaseks klassikaliseks 
saanud pizza sisaldas tomatipüreed, värsket basiilikat ja valget mozzarella juustu, moodustades nii 
Itaalia lipu värvid. Milline klassikaline pizza sai alguse selle legendi järgi? 

 
24. Läbi aegade on selle kõrge tunnustuse pälvinud ainult kolm naist. Kaks viimast on Maria Goeppert Mayer 

ja Donna Strickland. Kes oli esimene? 
 

25. Lõpetame esimese poole muusikaga: 
küsitav, Notting Hilli linnaosas Londonis 
sündinud DJ, produtsent ja 
multiinstrumentalist on teinud koostööd 
nt. Adele’i, Bruno Marsi, Amy Winehouse’i, 
Miley Cyrusega. Küsitav on pälvinud seitse 
Grammy auhinda ning 2018. aastal Oscari 
Lady Gaga ja Bradley Cooperi pala Shallow 
kaasautorluse eest. Tema ema on küllaltki 
tuntud Briti seltskonnategelane ning 
kasuisa Foreigneri kitarrist Mick Jones. 
Kuulete ka tema 2019. aasta muusikat. 
Kellest on jutt? 
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6. plokk – teadus ja tehnika 
 

26. See metall on hõivanud harukordse koha raketiosade tootmisel, kus võimalikult väike kaal ja võimalikult 
suur vastupidavus on määrava tähtsusega. Tema sulam vasega on ülitugev ja sädemekindel ning sellest 
valmistatakse tööriistu naftapuuraukudes töötamiseks. Nimetage see veetlev James Bondi stiilis metall, 
mis suudab ühel hetkel moodustada raketiosi ja järgmisel edukalt naisi võluda. Mis metall? 

 
27. Kuigi nime päritolu võib võhik mitmeti tõlgendada, sai see Montrealis asuva peakorteriga kontsern oma 

nime firma asutaja, mehaaniku eesnimega Joseph Armand perenimest. Ettevõtte pikaajalisim 
leivanumber oli lumesõidukid – mille valmistamise idee sai asutaja traagilisest juhtumist – oma 
kaheaastase poja surmast peritoniiti, mil lumetuisu tõttu ei olnud last võimalik arsti juurde transportida. 
1970. aastatel, pärast majanduskriisi soovides toodangut mitmekesistada, lisandusid tooteportfelli 
raudteeveerem ja raudteesüsteemid ning 1986 omandati Kanada valitsuselt pankroti äärel 
lennukitootja Canadair (ning hiljem ka näiteks Learjet ning de Havilland). Lumesõidukite, ATV-de ja 
jettide ärivaldkond müüdi 2003 maha, niisamuti omandas Airbus 2017. aastal 1 Kanada dollari eest CS-
seeria reisilennukite tootmisõiguse. Täna toodetakse üle maailma lennukeid, raudteeveeremit ja 
raudtee signalisatsioonisüsteeme. Mis kontsern? 
 
 
 

28. 5. jaanuaril 2018. a. suri 87 aasta vanuselt legendaarne USA astronaut. Ta oli ainuke, kelle 
kosmoselendude karjäär hõlmas nii Gemini, Apollo kui ka kosmosesüstikute programmi. Kes? 

 
29. See Philipsi tütarfirma toodab peamiselt espressomasinaid, aga ka mõningaid muid elektroonilisi 

vidinaid. Vahest rohkem on meile tuntud sama kaubamärgi alla tegutsenud küllaltki edukas 
spordivõistkond, mis eksisteeris aastatel 1996-2005. Mis ettevõte? Näete ka osa logost. 
 
 

 
 

30. 1944. aasta algul ühendasid Suurbritannia ja USA tuumateadlased oma jõud Manhattani projektis. 
Üldiselt nõuti, et selleks peavad kõik projekti osalised olema Suurbritannia või Briti kodakondsed. Tema 
keeldus kodakondsust vahetamast  ja talle tehti erand. Ta oli ainus, kes lahkus Manhattani projektist 
eetiliste kaalutluste tõttu enne pommi valmimist. Kes oli see Nobeli rahupreemia laureaat?  



Jüri mälumängu 4. voor, 11.12.2019 

Küsimused: OTK jne (Jevgeni Nurmla, Mati Räli, Timo Tarve, Rene Štrik) 

7. plokk – sport 
 

 
31. Sel sügisel siirdus Martin Reim treenima üheksakordset Eesti meistrit FCI Levadiat. Endine koondise 

peatreener Reim on varasemast töötanud peatreenerina ka FC Floras. Kes lisaks Reimile on veel 
juhendanud peatreenerina nii FC Florat kui FCI Levadiat? 
 

32. Niinimetatud karjääri Suure slämmi võitjateks nimetatakse tennisiste, kes on võitnud vähemalt korra 
kõigil Suure slämmi turniiridel, kuid eri aastatel, Meesüksikmängijaid on selles arvestuses 8 (viimati sai 
sellega hakkama Novak Djokovic) ja naisi 10. Kes on seni viimane naisüksikmängija, kes jõudis selleni 
2012. aastal? 
 

33. 1950ndate Ungari imemeeskonnast on kindlasti põhjust küsida mitmeid jalgpallureid. Seekord küsime 
meeskonna puurilukku, keda peetakse ajaloo üheks parimaks. Pikkust kõigest 178 cm, Ungari eest tegi 
aastatel 1947-62 kaasa 86 maavõistlust. Helsingi olümpiavõitja 1952 ja 1954 aasta MMi hõbemedalist. 
Kandis esimese väravavahina üleni musta riietust. Teda peetakse ka esimeseks nö sweeper-keeperiks, 
kes kehastus vajadusel 11. väljakumängijaks. Kes on see legendaarne väravavaht? 
 
 

34. Käsitav (1963) oli esimene mäesuusataja, kes võitis meestest MK-etapi kõigil viiel distsipliinil. Lisaks 
jõudis Gustavo Thöni järel teisena nelja MK-üldvõiduni, viimati 1990. Lisaks üks olümpiakuld Calgaryst 
ja neli maailmameistritiitlit. Sportlaskarjääri lõpetas ta 1990 kõigest 27-aastaselt sooviga keskenduda 
pere- ja tööelule. Kes? 
 

35. Vormel-1 maailma viimaste aastakümnete 
legendaarseim konstruktor on see 1958 
Shakespeare’i kodulinnas Stratfordis 
sündinud insener (pildil). 1980 
Southamptoni ülikooli 
lennundusinsenerina lõpetanud mees on 
tegutsenud F1 maailmas samast aastast 
ning oma konstrueeritud Williamsi, 
McLareni ja Red Bulli vormel-1 autodega 
võitnud üle 150 Suure Auhinna sõidu ning 
alates 1992. aastast kümme sõitjate ja 
konstruktorite karikat. Kellest on jutt?  
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8. plokk – muusika, film, teater, kirjandus 
 
36. 1969. aastal New Yorgis, konservatiivsete 

juudi päritolu õpetajate peresse sündnud 
filmimees on tänaseks vändanud seitse 
täispikka mängufilmi. Tema loomingut 
iseloomustab sürreaalne ja 
melodramaatiline, psühholoogiliselt mõjus 
pildi- ja sisukeel. Esmafilm „Pi“ valmis 1998 
ning ilmselt tuntuim teos on 2010. aasta 
„Must luik“.Viimaseks linateoseks on seni 
2017. aasta „Ema!“. Küsitava pikaajaline 
elukaaslane oli ja ainsa lapse ema on 
Rachel Weisz. Kellest on jutt? 

 

 

 
37. Aastail 2008 kuni 2013 vändatud, mitmeid auhindu pälvinud USA telesarjas tegeles vähki põdev 

keemiaõpetaja aktiivselt narkobisnessiga. Sarjale vändati 2015 ka eellugu pealkirjaga Better Call Saul 
ning sel aastal järjefilm El Camino. Kõiki neid kolme teost ühendab ka produtsent Vince Gilligan. Küsime 
aga selle 2008-2013 toodetud seriaali pealkirja (sobib nii inglise- kui eestikeelne variant). Mis seriaal?  
 
 

38. Pildil on tegelane, Hollandi rahvusest professor ühest 1931. aasta 
filmi ekraniseeringust. Milline tegelane? Ta loojaks on iirlasest 
kirjanik. 2016. aastast televaatajaid naelutanud seriaalis toimetab 
vampiiride üle võetud postapokalüptilises lähitulevikus küsitava 
naissoost järeltulija. 
 

 
 

 
39. Eelmisel kuul jõudis 150. mängukorrani Linnateatri lavastus „Karin. Indrek. Tõde ja Õigus 4“. Tegemist 

ei ole kaugeltki kõige enamate mängukordadega lavastusega Linnateatri ajaloos. Kuu varem, 18. 
oktoobril jõudis teatris 300. mängukorrani maailma dramaturgia klassikasse kuuluv näidend, kus 
peaosalisi – Georgi ja Marthat mängivad Andrus Vaarik ja Epp Eespäev. 2010. aastal esietendunud 
näidendi lavastas tänaseks meie hulgast lahkunud Mladen Kiselov. Milline näidend?  
 

40. „Geniaalsuse siiraim väljendus,“ ütles kuuldava sonaadi autori kohta Lev Tolstoi. „Ühtegi heliloojat pole 
maailma ajaloos nii palju põlatud ja samas tulisemalt armastatud“, iseloomustas Nõukogude Liidu 
entsüklopeedia sama meest. Kes (1871-1915) on kuuldava loo autor? Juba enne Schönbergi arendas ta 
dodekafooniat ja serialismi. Tema viiendaks ja viimaseks sümfooniaks jäi „Prometheus, poeem tulele“. 
–  
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9. plokk – kirjandus, kunst, film 
 

41. Kes on nende maalide autor? (keda kunstiajaloolased määratlevad vaese mehe Velazqueziks)  
 

 
 

42. 1943 sündinud kirjaniku tuntuimad teosed, mida on avaldatud ka eesti keeles, on „Lõbus matus“, 
„Medea ja tema lapsed“ ning „Daniel Stein: tõlkija“. Olles hariduselt biokeemik, jõudis küsitav kirjanduse 
juurde 1990. aastate alguses. Ta on kuulunud ka Man Bookeri auhinnale nomineeritud kirjanike 
loendisse ning nimetatud Auleegioni ordeni kavaleriks. Aktiivselt ja häälekalt on sõna võtnud ka Vladimir 
Putini vastu. Kellest on jutt? 
 

43. See Michael Ende samanimelise romaani esimese poole alusel, Wolfgang Peterseni juhtimisel 1984. 
aastal vändatud muinasjutufilm oli selle valmimise ajal kõige kallim mitte USA-s või NSV Liidus vändatud 
linateos. Linateose süžee põhiliiniks oli kümneaastase poisi Bastiani poolt antikvariaadist näpatud 
raamat, mille lugemisel sattus peategelane fantaasiamaailma, võitlema tumedate jõududega. Giorgio 
Moroderi osalusel loodud filmi muusika nimiloo laulis sisse Christopher Hamill (kes tuntuim hoopis 
pseudonüümi Limahl all). Mis linateos (sobivad nii eesti- kui ka inglisekeelne pealkiri)? 
 

44. See sada aastat tagasi sündinud kirjanik on kõige enam kordi olnud Bookeri auhinna nominent 
(niinimetatud lühikeses nimekirjas). Tuntuimad romaanid „Meri, meri“, „Ükssarvik“ ja „Must prints“. 
Kes? 

 
45. Selle 1929 Torontos Goldbergi nimega sündinud ilmakuulsa arhitekti kuulsaimate teoste hulka kuuluvad 

Bilbao Guggenheimi muuseum ja Praha „Tantsiv maja“ (vt pilte). Pritzkeri preemia kuulus küsitavale 
aastal 1989. Kellest on jutt?  
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10. plokk – varia 
 

46. Mossy Bottomi farm on Nick Parki loodud talukompleks, mis viimased tosin aastat on miljoneid, 
peamiselt nooremaid televaatajaid kütkestanud ja naerutanud. Millise seriaali tegelaskond tegutseb 
Mossy Bottomi farmis? 
 

47. Hugim ja Muninn olid peajumal Odini kaarnad, kelle ta saatis igal hommikul välja, et teada, mis maailmas 
toimub. Seejärel pidid nad naasma ja talle nähtust jutustama. Kuidas kõlaksid eesti keeles nende kahe 
kaarna nimed? Sobilikud nimed ka meie hetke tegevuse kohta. 
 

 
48. Millise firma pall? Näete pildil 1966. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri 

mängupalli, mis valiti välja spetsiaalsel Soho väljakul toimunud pimetestil. See 
on seni viimane meeste MM-finaalturniiril kasutusel olnud pall, mille tootjaks 
ei olnud Adidas. 1881. aastal asutatud ettevõtte tuntuim toodang on hoopis 
tennispallid, mida Wimbledoni tenniseturniir kasutab juba aastast 1902. 

 
 

 
49. Näete pildil ühte viimaste aastate maailma 

enimteenivat modelli. Täna 27-aastane, 
189 cm pikk ning nii taani, saksa kui ka 
poola verd ameeriklanna on abielus 
(kuri)kuulsa Jared Kushneri venna 
Joshuaga, on tõsine IT ja 
programmeerimise huviline ning oli 2013-
15 Victoria’s Secreti üks inglitest. Forbesi 
andmeil oli ta mullu Kendall Jenneri järel 
teenistuselt nr 2 modell maailmas. 
Vanematele mälumänguritele võib vihjeks 
olla üks enam kui 50 aasta taguse poola 
kultusseriaali peategelane. Kellest on jutt? 

 
 

 
50. Viimase küsimusena: seda lugu esitava mehe, Journey kunagise frontmani ees- ja perenimi on 

mälumänguritele (vähemalt Euroopa tasemel võistlevatele) ka kolleegide seast tuttav. Kes on esitaja? 
  



Jüri mälumängu 4. voor, 11.12.2019 

Küsimused: OTK jne (Jevgeni Nurmla, Mati Räli, Timo Tarve, Rene Štrik) 

Vastused: 
 

1. Spiro Agnew (M) 
2. Abdülmecid I (M) 
3. Kuninganna Anne (J) 
4. Omdurmani lahing (R) 
5. 1934 (J) 
6. Goce Delčev (M) 
7. Treuhand (Treuhandanstalt) (M) 
8. Soichiro Honda, Honda Motor Corporationi asutaja (M) 
9. Hasbro (J)  
10. Sanna Marin, Soome (tõenäoline) uus peaminister(M)  
11. Lääneranna vald (T) 
12. Shenzhen (M) 
13. Bastei (M) 
14. Mongoolia, Tšaad (R) 
15. Neusiedli järv/Fertö (M) 
16. Pärdiklased (J) 
17. Admiral (J) 
18. Tuberkuloos (J) 
19. Kuningakübar (J) 
20. The Stranglers (M) 
21. Šartröös (Chartreuse) (J) 
22. Altavista (T) 
23. Pizza Margherita (R) 
24. Marie Curie (tegu Nobeli füüsikapreemia laureaatidega) (J) 
25. Mark Ronson (M) 
26. Berüllium (J) 
27. Bombardier (M) 
28. John Young (J) 
29. Saeco (R) 
30. Jozef Rotblat (Nobeli rahupreemia laureaat 1995) (J) 
31. Pasi Rautiainen, Tarmo Rüütli (T) 
32. Maria Šarapova (J) 
33. Gyula Grosics (R) 
34. Pirmin Zurbriggen (M) 
35. Adrian Newey (M) 
36. Darren Aronofsky (M) 
37. Breaking Bad (Halvale teele) (M) 
38. Doktor Abraham van Helsing (T) 
39. Kes kardab Virginia Woolfi? (T) 
40. Aleksandr Skrjabin (T) 
41. Bartolome Murillo (J) 
42. Ljudmila Ulitskaja (M) 
43. Lõputa lugu (Neverending Story) (M) 
44. Iris Murdoch (J) 
45. Frank Gehry (M) 
46. Lammas Shaun (T) 
47. Mõte ja Mälu (J) 
48. Slazenger (T) 
49. Karlie Kloss (M) 
50. Steve Perry (M) 

 


