
1. Me kõik teame, mida uurib pneumaatika. Keda või mida aga uurib pneumatoloogia? 

2. Regioon (administratiivne üksus) Euroopas, (pindala 76100 ruutkilomeetrit) elanike arv 2016. aasta 

loenduse andmetel oli 278 855. Piirkond on Euroopas unikaalne asjaolu tõttu, et enamik selle 

elanikkonnast on budistid. Regiooni pealinn on Elista, kus 1998. aastal toimus 33. maleolümpia ja 

samal aastal külastas linna tema pühadus Dalai Laama. Mis regioon? 

3. Näete maailma müüduima arvutimängu loonud firma vappi. Mis firma? 

 

4. Inglisekeelne väljend „in the middle of nowhere“ ei saa kusagil olla asjakohasem kui selles Vaikse 

ookeani lõunaosas asuvas geograafilises punktis. Lähimat kuiva maad (saart) lahutab sellest 2688 km. 

Selle koha asukoha avastas, õieti arvutas välja horvaatia insener Hrvoje Lukatela 1992. aastal. 

Isoleerituse tõttu kasutatakse ümbritsevat merd kosmoseaparaatide surnuaiana. Kuidas seda kohta 

nimetatakse? 

5. NYC-s Central Park’is asub Strawberry Fields nimeline John Lennoni memoriaal, mis avati 1985. 

aastal. Biitlite 1967. aastal lindistatud Strawberry Fields Forever on inspireeritud hoopis mujal 

paiknevast maasikavälust (pildil). Küsime: millises linnas see paikneb ja millega oli tegu?  

 

 

  



6. Eesti elektrotehnikateadlane (25.10.1898 Tallinn – 09.10.1960 Buenos Aires), füüsikadoktor 1924 

Toulouse’i ülikoolist. Töötas enne Tehnikaülikooli loomist erinevatel ametikohtadel (sh 

Sõjaministeeriumi Sõjaväe Varustusvalitsuse ballistikajaama juhataja kt, füüsikaõpetaja, insener) ja 

seejärel TTÜs professorina ja kateedrijuhatajana. Tema tõeline potentsiaal teadlasena tuli aga esile 

pärast Eestist põgenemist: 1945-1947 töötas ta Kopenhaageni Ülikooli Füüsika Instituudis 

aatomituuma uurimise laboratooriumis aatomiteooria looja Niels Bohri juures ja aastatel 1947–1960 

töötas ta Argentiina valitsuse kutsel Buenos Airese ülikoolis, kus ta organiseeris aatomifüüsika 

instituudi tegevust ja juhtis Argentina sõjaväe radioloogiainstituuti. Kes?  

7. Eestis on mitmeid äriühinguid ja tooteid, mis on saanud nime asula järgi (näiteks Saku), aga milline 

Eesti asula (omavalitsus) on saanud oma nime aktsiaseltsi järgi?  

8. Vabadussõjast võttis osa ka baltisakslastest formeeritud Balti pataljon/-polk, mille koosseisus 

formeeriti 22. veebruaril 1919 üksus, mis oli ainulaadne Eesti sõjaväes ja erakordne terves maailmas. 

Kuid üksus likvideeriti juba sama aasta aprillis, aga mitte lahingus lüüasaamise või üksuse tarbetuse 

ega ümberformeerimise tõttu vaid palju proosalisematel põhjustel. Mis üksusega oli tegu? 

9. Vasakpoolsel fotol on kujutatud Lõuna-Aafrika Vabariigist pärit maailmakuulsat fotograafi koos oma 

pojaga. Vaatamata oma suhtelisele noorusele on ta saanud korraldada isikunäituseid paljudes tuntud 

muuseumides ja galeriides üle terve maailma (The Hague Museum of Photography, Musée de 

l’Elysée in Lausanne, Ludwig Museum in Budapest, Fotografiska in Stockholm,  MAXXI in Rome, the 

Institute of Modern Art Brisbane, Museu Colecao Berardo Lisbon jne.) Parempoolsel fotol on temast 

kõvasti kuulsam, sama perekonnanime kandev isik. Kes on see fotograaf? 

 

10. Muusikaküsimus – aastal 2005 moodustatud Eesti bänd, mis jõudis aastal 2008 Noortebändi võistluse 

finaali, nende esimene kauamängiv „Töö“ krooniti 2009. juunis „Eesti Ekspressi“ nädala albumi 

tiitliga. Bändi nimes leidub vihje ka sootuks teistsugusele muusikale.  

 

  



11. Kõige tavalisemast klaasist võib väga lihtsalt valmistada veidra tilga, mis on teadlasi juba aastasadu 

hämmingusse ajanud. Nimelt, kui klaasi kuumutada, kuni see hõõguvaks ja vedelaks muutub, ning 

vedel klaas siis külma vette kukutada, tekivad piklikud konnakullese kujuga vormid. Saadud 

klaasitilgad näivad küll haprad, kuid on teadlaste tähelepanu pälvinud just vastupidavusega – tilga 

pead võib kasvõi haamriga taguda, kuid katki see ei lähe. Seda omadust on uurinud ka TTÜ teadlased, 

kelle käe all läbi viidud mõõtmiste tulemused on jahmatavad – vastavalt ajakirjas Applied Physics 

Letters avaldatud uuringule valitseb piisa pinnal kuni 700 megapaskali suurune survepinge. See on ligi 

7000 korda suurem pinge kui Maa atmosfääris, ning ligikaudu 1/14 pingest, mille all sünnib teemant.  

Nime on need klaasist moodustised saanud ühe Baierimaa üliku järgi, kes oli mitmekülgne mees – 

lisaks sõjapidamisele oli ta tunnustatud amatöörkunstnik, sportlane ja teadlane. 1660. aastal 

Inglismaad külastades kinkis ta kuningas Charles II-le peotäie klaastilkasid, millega Baieris oma 

õukonda lõbustada armastas. Aasta hiljem andis kuningas need edasi Kuninglikule Akadeemiale 

teaduslikuks uurimiseks. Nendest moodustistest sai 17. sajandi teaduse suurim mõistatus, kuna keegi 

ei osanud nende kummalisi omadusi seletada. Kuidas neid klaastilkasid kutsutakse? 

 

12. See loom kuulub veislaste sugukonna kitslaste alamsugukonda. Tema käes on kitslaste sugukonna 

suuruse ja kaalurekordid, seega on tegu suurima kitsega. Täiskasvanud isendid kaaluvad 180-450kg. 

Looduses elavad peamiselt arktilises tundras. Selle liigi lähimaks sugulasliigiks on Tiibetis elav takiin. 

Millisest loomast on jutt? 

13. 2018. aasta jaanuaris taasasutati Venemaal 144. Motolaskurdiviis. Mis linnas asus see diviis enne 

tegevuse lõppemist ja kes oli selle viimane ülem?  

14. Investeerimisfirma Fenway Sports Group asutati 2001. aastal USA-s ning samal aastal osteti ära 

pesapalliklubi Boston Red Sox. 2010. aastal investeeriti 340 miljonit eurot ühte teise 

maailmakuulsasse spordivõistkonda. Tänasel päeval ehk kaheksa aastat hiljem, hinnatakse selle klubi 

väärtuseks 1,4 miljardit eurot. Nimetage see maailmakuulus spordivõistkond.  

15. See kultuur (kasvab hästi ka meil) on laialdaselt kasutuses maitse- ja toiduaine - , kosmeetika – ja 

meditsiinitööstuses. 2016 a tööstuslik kogutoodang maailmas oli FAOSTAT andmetel umbes 106 000 

tonni. Peamised tootjad on Maroko (92% maailma kogutoodangust) ja Argentiina (7%). Millisest 

kultuurist on jutt? 

  



16. Henrietta Lacks (pildil) oli mustanaline viie lapse ema kui ta 04. oktoobril 1951a vaid 31 aastasena 

emakakaela vähki suri. Kuigi mitte tema eluajal, sai tema pärand hiljem omas valdkonnas 

maailmakuulsaks ja on seda senini. Alates 1996. aastast tähistatakse 11. oktoobril Atlantas Henrietta 

Lacks’i päeva. Tema pärandist on 2010. aastal kirjutatud raamat „The Immortal Life of Henrietta 

Lacks“  (autor Rebecca Skloot) ja tehtud samanimeline film 2017. aastal. Miks on Henrietta Lacks 

tuntud? 

 

17. Keda, väga tuntud inimest on kujutatud piltidel? Tegemist on ühe ja sama inimesega. 

 

18. Millega on ennast Eesti spordiajalukku jäädvustanud Hermann Lerchenbaum? 

19. Washington DC-s asuva Population Reference Bureau andmetel (2017) on läbi aegade liigi Homo 

Sapiens esindajaid maakeral elanud läbi aegade just nii palju? 

2 punkti saavad need, kes vastavad täpsusega +/- 10 miljardit.  

20. Mõnes mõttes muusikaküsimus. Ajaleht Postimees teadis 23.12.2005 jõulueelselt - ent samuti 

kardetavasti pohmellis koostatutana – alkoholisõpradele soovitada: “Äsja avaldatud uuringu kohaselt 

võib unustada sellised pohmelliravimid nagu aspiriin, koerakarvad ja kuum vann, sest ainus viis 

pohmelli vältimiseks on joomisest hoidumine, vahendab Reuters”. Mida on mõeldud krüptilise 

pohmelliravimi “koerakarvad” all? Meeleolu loob ansambel Nazareth.  

  



21. Vasakpoolsel pildil on .... ehk ..... (Martes pennanti), kärplaste sugukonda nugise perekonda kuuluv 

kiskjaliik. Tema meelistoiduks on parempoolsel pildil kujutatud.... (Erethizon dorsatum), okaslaste 

sugukonna samanimelisse perekonda kuuluv näriline. Mõlemad elavad Põhja-Ameerikas. Kes on 

pildil?  

    

22. Ühel ja sama päeval surid Aldous Huxley, C.S.Lewis ja kolmas suurkuju, kelle surm jättis kahe esimese 

siitilmast lahkumise teenimatult varju. See kokkusattumus ajendas Peter Kreefti kirjutama raamatu 

„Between heaven and hell: a dialog somewhere Beyond death with ......., C.S. Lewis & Aldous 

Huxley“. Kes oli see kolmas suurkuju? 

23. Seda, ühe sõjasündmuse meenutamiseks läbitavat sportlikku teekonda on 19. sajandi lõpus 

kirjeldatud järgmiselt: „Alustuseks piima ja kaks õlut, Pikermis punast veini ja muna, Levkases 

apelsinimahla. Lõpu eel konjakit ja veini.“ Millisest teekonnast on jutt? 

24. Kes on pildil? Igaks juhuks olgu öeldud, et pilti pole töödeldud. 

 

25. Esmalt kasutusele võetuna 525. aastal munk Dionysius Exiquus’e poolt on sellest tänaseks saanud 

ülemaailmne standard. Võttis aega, enne kuni erinevad riigid ja piirkonnad selle üle võtsid, näiteks 

Portugal alles aastal 1422 ja Venemaa aastal 1700, mõned riigid alles 19. ja 20. sajandil. Täna on 

maailmas neli riiki, kes ei kasuta seda ei de jure ega de facto: Iraan, Afganistaan, Nepaal ja Etioopia. 

Millest on jutt? 

  



26. Mõrtsukhai (ld. k Carcharodon carcharias) on 

üks kurikuulsamaid hailiike, kelle kuvandit on 

kõvasti mõjutanud Steven Spielberg oma 

1975. aastal vändatud õudusfilmiga „Jaws“. 

Mõrtsukhai võib kasvada üle 6 meetri pikaks 

ning kaaluda ligi 2,5 tonni. Täisealiseks saab 

see mereimetajate hirm 15-aastaselt ning 

eluiga võib küündida üle 30 aasta. 

Teadaolevalt ei ole mõrtsukhail peale inimese 

looduslike vaenlasi.  Ometi on registreeritud 

1997. aastal USA lääneranniku lähedale 

jäävate Faralloni saarte juures juhtum, kus 

mõrtsukhai langes väga ainulaadse rünnaku 

ohvriks ning hukkus. Ainulaadseks muutis selle 

rünnaku omapärane meetod, mida ründaja 

kasutas. Kes oli see ründaja (1 punkt) ning 

millist ainulaadset meetodit (1 punkt) ta hai 

surmamiseks kasutas? 

 

27. Tegemist on ainukese sadamaregistris oleva Võrtsjärve sadamaga. Viljandimaal asuvat kaluriküla on 

mainitud esimest korda 1599. aastal. 1913.aastal valmis meierei kõrval asub endine juustutööstus 

ning kunagine parvemehe maja. Sild üle jõe valmis 1926. aastal ja purustati Teise maailmasõja käigus 

1944. aastal. Kunagi asusuid siin jääkeldrid, kuhu laevadega Tartust õlut toodi ja siis omakorda laiali 

veeti. Siin peatusid ka reisilaevad. Mis sadam? 

28. Lello & Irmão raamatupood Portos on nii populaarne, et selle külastamiseks tuleb lunastada 5-

eurone pilet. Ostu korral saab selle hinna küll raamatu hinnast maha arvata. Mis on raamatupoe 

populaarsuse põhjuseks? 

29. Cryos International on 1987. aastal asutatud pank peakorteriga Aarhusi linnas, Taanis. Panga suurim 

filiaal asub USA-s Floridas. Oma sektoris on tegu maailma suurima tegijaga. Panga hoiustajad 

pärinevad peamiselt Taanist ja USA-st. Pank vahendab hoiustatud vahendeid rohkem kui 100 riiki üle 

maailma. Mis pangaga on tegu? 

30. Teadupärast on ajast aega väärtustatud kahte 

valuutat – kulda ja naise ilu. Saudi Araabias 

lisandub sellesse ritta kaamelite ilu. Kaamelite 

iludusvõistlused on sedavõrd populaarsed, et 

tänavune kuningas Abdulazizi kaamelifestival 

kolis kõrbepiirkonnast esmakordselt pealinna 

Riyadhi ning ka võidufond oli muljetavaldav - 

31,8 miljonit dollarit (25,7 miljonit eurot). Suur 

raha on ikka meelitanud inimesi, kes on valmis 

võidu nimel ka ebaausaid võtteid kasutama. 

Sellel aastal eemaldati võistluselt koguni 12 

osalejat, sest väidetavalt olid nende omanikud 

rikkunud võistluse reegleid ja teinud midagi 

keelatut. Mida? 

 



 

31. Sademete hulka (või nende puudumist) arvestades on see kõige kuivem piirkond maailmas. Viimati 

sadas seal väidetavalt 2 miljonit aastat tagasi. Päris ilma veeta piirkond siiski ei ole, seal voolab 

kontinendi pikim jõgi. Milline kontinent? (1p), Milline piirkond? (1p). 

 

32. 1. novembril võis tähistada midagi, mille sooritas 1911. aastal esmakordselt ajaloos Itaalia leitnant 

Giulio Gavotti. Käimas oli Itaalia-Türgi sõda, sündmus leidis aset praeguse Liibüa territooriumil. 

Ottomani impeeriumi häiris see niivõrd, et esitati protest ning viidati seejuures Haagi 1899. aasta 

konventsioonile, mille kohaselt taoline teguviis justkui keelatud peaks olema. Mida tegi Giulio 

Gavotti? 

33. Tänu Jüri sarjale on osalenud võistkonnad laiendanud oma silmaringi ja teadmisi küsimustes, mis 

puudutavad Aafrika kabetajaid. Maletajad samalt kontinendilt on aga jäänud piisava tähelepanu alt 

välja. Pildil olev Zambia suurmeister (sündinud 1982) on esimene suurmeister „mustast“ (sub-

Saharan) Aafrikast ja kolmas mustanahaline suurmeister ajaloos. Hüüdnime „Zambezi Shark“ kandev 

mängija jagas muuhulgas aastal 2000 U-20 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel teist kohta. Kes? 

 

34. Saksa filosoof ja loodusteadlane Ernst Haeckel on nime andnud tuhandetele uutele liikidele ja 

kirjeldanud mitmeid nähtusi. 1914. aasta septembris andis ta nime millelegi, mida hiljem hakati 

kutsuma just selle nimega ja mis on temalt nime saanutest kahtlemata kõige tuntum.  

35. Xi Jinpingi elulooraamatus mainib ta noorusaja lugemiselamusena raamatut, mille laenamiseks ei 

pidanud ta 14 aastasena paljuks 30 miili pikkust jalgsiteekonda. Tõsi, hilisemas elus tunnistanud ta 

kantsler Angela Merkelile, et ta ei mõistnud teost täielikult. Merkel sõnas lohutuseks, et isegi 

sakslased ei saa sellest alati aru. Mis teosest on jutt?  



36. Kes on see 179 cm pikk kurikuulus Hollywoodi 

näitleja, kelle tee suurimate hulka algas 

eelmise sajandi viimasel kümnendil filmidega 

Glengarry Glen Ross ja Swimming with Sharks? 

Surematu sisu aga andis ta mõned aastad 

hiljem tegelaskujudele, mis kandsid nime 

Roger Verbal Kint ja John Doe. Mõlemad 

filmid, kus ta neid karaktereid mängis, on 

saanud www.imdb.com-s hindeks ülikõrged 

8,7 palli.  Ta on 2-kordne Oscari laureaat (ühe 

kuldmehikese viis ta koju ülalmainitud Roger 

Verbal Kint’i rolli eest), mõlemal korral oli 

tema saatjaks Oscari galal tema ema. Ta on 

läbi ajaloo viies näitleja, kes on võitnud 

mõlemad Oscarid esimesel katsel. Ta ei ole 

kunagi olnud abielus ja tal ei ole lapsi. Kes?

 

37. Prantslane Joseph Pujol (1857 – 1945) oli 19. saj lõpus ja 20 saj. alguses hästi tuntud ühe kummalise 

ande tõttu. Tema mitte just kõige sündsamaks peetud “kunsti” etendused olid väga populaarsed üle 

Euroopa. Tema annet olevat teiste seas hinnanud Belgia kuningas Leopold II ja Sigmund Freud. Pujoli 

anne on andnud ainest ka mitmele muusikalile ja filmile. Ent esimese maailmasõja õudused 

ehmatasid teda niivõrd, et ta kaotas oma võime… Mis “kunsti” valdas Joseph Pujol? 

38. Selle 1952. aastal sündinud bioloogiadoktori ja kaitseväe majori auastmes fotokunstniku portreed, 

aktid, fotolavastused, abstraktsed maastikud sisaldavad tihti ootamatuid nägemusi. Tal on olnud 35 

isiknäitust erinevates riikides – Austrias, Belgias, Itaalias, Lätis, Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal, 

samuti 12 grupinäitust. Ta on võitnud rohkesti auhindu, nende seas fotoseeriaga “Farewell to 

Socialism”, mis on rahvusvaheliselt rohkelt tähelepanu pälvinud. Tema töid on Bilbao 

kunstimuuseumis, Columbia kolledzi fotomuuseumis Chicagos ja erakogudes Eestis, Soomes, Rootsis, 

Saksamaal, Itaalias, Belgias, Prantsusmaal, USA-s. Tema jäädvustas ka 1983. aastal Mati Miliuse 

kuulsa perfomance-supluse Tartu Ülikooli esises purskkaevus ja on koos Silver Vahtrega 1992. aasta 

legendaarse Isamaa valimisplakati “Plats puhtaks“ autor. Kes? 

39. Muusikaküsimus. Seadeldis leiutati 1929. aastal ja sellega on võimalik tekitada ülikõrgeid pingeid 

(kuni 5 miljonit volti). Omal ajal kasutati seda tõhusa abivahendina elementaarosakeste 

kiirendamiseks, tänapäeval aga peamiselt teadus- ja avastuskeskustes staatilise elektri 

demonstreerimiseks. Peaaegu identset nime kannab 1967. aastal loodud inglise progerokkbänd 

(seadeldises „...ff“, ansambli nimes „....f“), millise esikplaadilt kõlab ka pala „Necromancer“, Mis 

seadeldis / mis ansambel? 

40. UK autoregistri andmetel olid sealmail 2017a ostetud uued autod kõige suurema tõenäosusega just 

neis kolmes värvitoonis. Millistes? 2 õiget vastust 1 punkt, 3 õiget 2 punkti. 1996a oli brittide 

lemmikvärviks roheline, 2017 müüdi seda värvi autosid vaid 1,1%.  



41. Highland Park Distillery asub Orkney saarestikus, piirkonna pealinna Kirkwall’i külje all. Tootevalikus 

on erinevad Highland Park viskid, näiteks 

 ja  

Toodang on kvaliteetne ja suurepärane, olles saanud mitmeid auhindu (The Best Spirit in the World 

2005, 2009, 2013, World’s Best Single Malt – 21-aasta vanuse Highland Park’i eest 2013, Ultimate 

Spirit 25-aasta vanuse Highland Park’i eest 2013) jne. Mille poolest on see viskitehas aga tuntud? 

42. Käesoleval aastal möödub 59 aastat Rootsi insener Nils Bohlini leiutise kasutuselevõtust, mis 

väidetavalt on tänaseks päästnud enam kui 1 miljoni inimese elu ning mida omas valdkonnas ja 

tööstusharus peetakse senini kõige tähtsamaks ohutuse alaseks innovatsiooniks. Mille leiutas Nils 

Bohlin? 

43. 9/11 terrorirünnakute järel ehitati New Yorki 

hävinenud Maailma Kaubanduskeskuse 

kaksiktornide asemele üks ja senistest kõrgem 

pilvelõhkuja - The One World Trade Center, 

mis on Manhattani ja Maa Läänepoolkera 

kõrgeim ehitis. Koos hoone katusel oleva 

antenniga küündib pilvelõhkuja 541,3 meetri 

kõrgusele. Hoone ehitati täpselt sellise 

kõrgusega ühel väga konkreetsel põhjusel. 

Millisel?  
 



44. 31.08.1830 sai Edmund Beard Budding patendi ühele leiutisele, mida rohkem või vähem on 

kasutanud ilmselt kõik siinviibijad. Esmalt mehaaniline, kasutab leiutis tänapäeval erinevaid 

energiaallikaid. Mis leiutis? 

45. Kuulete nimilaulu 1934. aastal esilinastunud muusikalist Anything Goes, mille muusika ja sõnade 

autor on Cole Porter. Seda duetti esitavad tuntud Ameerika jazzlaulja Tony Bennett ja  üks 

maailmakuulus naislaulja. Kes?  



46. Kes on see maailmakuulus persoon? 

 

47. Mis on pildil kujutatud esemete otsarve? 

 

48. Millist looma on 1739. aasta eestikeelse Piibli esmatrükis kirjeldatud nii: Et wata Peemoti, mis ma 

teinud nihästi kui sind, rohto sööb temma kui weis. Et wata temma rammo, mis temma reite sees 

on, ja ta wäggi on temma köhho nabbas. Ta ajab oma sabba rüsi, mis muido ni kangke kui 

seedripu, tema reite soned on ristati kasnud. Temma luud on kui wask=putked, ta kondid kui 

raud=pomid.” 

49. Teenekas Soome ajakirjanik, kirjanik ja poliitik Kylliki Pohjala (1894-1978), Columbia ülikooli 

vilistlane, oli Eduskunta liige 1933-1962 ja Soome sotsiaalminister 1962-1963. Aga milles 

seisnevad tema teened Eesti ees? Vihjeks, et samaväärselt on tunnustatud ka kahel eestlannat.  

50. 1999. aasta valimistel valis riigikogu Patarei vanglas eeluurimise all olev endine riigikogu liige. 

Vangist ekspoliitik olla oma sõnutsi oma hääle andnud Siim Kallasele. Pikemast vangistusest ta 

siiski pääses, kuna tunnistati süüdimatuks. Ühtlasi on tegemist läbi aegade vähima häältearvuga 

riigikokku valitud saadikuga. Kes? 

 

  



1. Õpetus pühast vaimust 

2. Kalmõkkia Vabariik 

3. Mojang 

4. Point Nemo (ehk mereline ligipääsmatuspoolus) 

5. Liverpoolis paiknenud Strawberry Fields nimeline orbudekodu (õigeks lugesime ka lastekodu) 

6. Helmuth Freymuth 

7. Kiviõli 

8. Jääpurjekate flotill (õigeks lugesime vastused, kus on mainitud jääpurjekaid) 

9. Fotograaf on Pieter Hugo, parempoolsel kirjanik Victor Hugo 

10. Giuseppe Perverdi Big Band 

11. Prints Ruperti pisarad (õigeks lugesime ka „Prints Ruperti tilgad“ ja vastused, kus sisaldus 

„Rupert“. Vastuses oleva sõna „prints“ („printsi tilgad“) eest punkti ei saadud) 

12.  Muskusveis 

13. Tallinn, Valeri Gerassimov (praegune Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude Kindralstaabi 

ülem) 

14. FC Liverpool 

15. Piparmünt 

16. Tema emakakaela vähi rakkudest pärineb HeLa nimeline katseklaasis isepaljunev inimraku 

kultuur, mis on omataoliste seas maailma laborites levinuim ja tuntuim. 

17. Jaroslav Hašek 

18. Esimene eestlane, kes osales kaasaegsetel olümpiamängudel (1896 sõudmises sõjalaevade 

päästepaadil USA eest, aga võistlus jäi tormi tõttu ära) 

19.  108,470,690,115 

20. Hommikune peaparandamine / pealevõtmine 

21. Ilka ehk kalastajakärp ja urson 

22.  John Kennedy, 22. 11.1963 

23. Maraton 

24. Andrus Öövel 

25. Ajaarvamine alates Kristuse sünnist 

26. Mõrtsukvaal (Orcinus orca) 

27. Oiu 

28. J.K Rowlingu Harry Potter’i lugude Sigatüüka kooli väljanägemise inspiratsiooniallikas 

29. Spermapank 

30. Botoxi süstid (vastates iluoperatsioon punkti ei saanud) 

31.  Antarktika, McMurdo Dry Valley 

https://et.wikipedia.org/wiki/Venemaa_F%C3%B6deratsiooni_Relvaj%C3%B5udude_Kindralstaap


32. Esimene õhurünnak lennukilt (heavier than air aircraft). Haagi konventsioon oli keelanud 

rünnakud õhupallidelt/dirižaablitelt. (Vähemalt ühe punkti said vastanud, kus oli lennuk ära 

mainitud, niisama pommitamine vms punkte ei andnud) 

33. Amun Simotowe 

34. Esimene maailmasõda 

35. Faust 

36. Kevin Spacey 

37. Peeretamine 

38. Tõnu Noorits 

39. Van der Graaffi generaator, ansambel on Van der Graaf generator 

40.  Must, valge ja hall (hõbedase eest punkti ei andnud) 

41. Tegu on maailma kõige põhjapoolsema viskitehasega 

42. 3 punkti turvavöö. Oluline on just „3 punkti“, kuna turvavöö oli ka varem kasutuses kuid 

sellisena reisijate ohutusse eriti ei panustanud. Punkti andsime vastuse „turvavöö“ eest.  

43. 541,3 m on 1776 jalga, ja sel aastal teadupärast Ameerika iseseisvus 

44. Muruniiduk 

45. Lady Gaga 

46. Julis Caesar 

47. Villkopad lampkastide tühjendamiseks 

48. Jõehobu 

49. Vabadusristi (I/3) kavaler  

50. Toivo Uustalo 


