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1 Esimeseks ja ühtlasi ka vajadusel viigilahutusküsimuseks on aastaarvu küsimus. Sel aastal sündisid 
Fjodor Šaljapin, Enrico Caruso, Sergei Rahmaninov, Kyösti Kallio, Howard Carter, Henri Barbusse, 
Jules Rimet, Spiridon Louis, Rudolf Tobias, Hans Leesment, Johann Voldemar Veski. Surid David 
Livingstone, Napoleon III. Levi-Strauss sai teksaspükstele patendi; Lätis toimus esimene 
üldlaulupidu, õlletootja „Heineken“ alustas tööd, patenteeriti okastraat. Milline aasta? (1 punkt +/- 
3 aasta eksimusega) 

 

2 Küsimus teemal: SLAVA UKRAINI!  

Millist nime kandis 1552-1775 eksisteerinud kasakate autonoomne riik?  Selle nime esimeseks 

osaks on Ukraina suuruselt kuues linn ja teiseks osaks vana-slaavi sõna, mis tähistas teravatipulisi 

palke, mis ümbritsesid kaitsemüürina riigi tähtsamaid asulaid. 

 

3 Vasakpoolsel pildil on sel aastal 60-aastaseks saanud aerutaja, 8-kordne olümpiavõitja (6 OM-i 
jooksul) ja 27-kordne maailmameister, niihästi kõigi aegade noorim kui ka vanim olümpiavõitja 
aerutamises vastavalt 18- ja 42-aastaselt.  Mis on ta nimi? Sama perekonnanimega 
maailmameistreid on teada rohkemgi. Üks neist on ka parempoolsel pildil.  
 

       
 

4 Kes Tartu Ülikooli professoritest pälvis tiitli „Aasta kodanik 2021“? 
 

5 „Kuldse kolmiku“ - režissöör Jacques Demy, helilooja Michel Legrand`i ja näitlejatar Catherine 
Deneuve`i osalusel on valminud kaks populaarset muusikalist filmi – aastatel 1964 ja 1967. Nende 
mõlema filmi pealkirjades figureerivad prantsuse sadamalinnade nimed. Nimetage need linnad 
(1 õige 1 punkt) 

 
 

6 Ludwig van Beethoven pühendas küsitavale viiuldajale viiulisonaadi nr 9. Viiuldajale see aga ei 
meeldinud ja ta ei esitanud seda kordagi. Sonaat kajastub ka Lev Tolstoi loomingus. Kes oli see 
viiuldaja? 
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7 Meeste kettaheite maailma kõigi aegade edetabelit juhib vääramatult sakslane Jürgen Schult 
1986 heidetud tulemusega – 74,08. Talle järgnevad Virgilijus Alekna 73,88-ga ja meie Gerd Kanter 
73,38-ga. Meie meestest asub kõrgel 18. kohal veel ka Aleksander Tammert (70,82). Kes on 
järgmised kaks eestlast, kes selles tabelis asuvad 66,98-ga ja 66,67-ga vastavalt 120. ja 132. 
kohal? Piisab kahest nimest, järjekord pole oluline. 
 

8 Seda Napoleoni kindralit kutsuti ka Napoleoni Mustaks Saatanaks. Sündis 1762 Haiitil orjatari 
pojana, ema nimi oli Marie-Cessette ....., poiss sai nimeks isa järgi Thomas Alexandre Davy de La 
Pailleterie, kuid kindralina oli tuntud kui kindral ......  (ema järgi). Natsid purustasid ta kuju 
Pariisis, nüüd on talle seal mälestusmärk purustatud ahelate näol. Mis oli ema perekonnanimi?  

 

          
 

9 Suuruselt teine elukas maakeral on saanud nime ühe kala järgi. Kes on see elukas või millise kala 
järgi ta oma nime on saanud? 

 

10 Kes on see näitlejanna? Ta on sündinud 1995. aastal Kose-Uuemõisas. Teinud kaasa Ugala, 
Rakvere, Kuressaare, NUKU ja VAT teatri lavastustes. Mängufilmis „Talve“ (2020) tehtud Maie 
rolli eest pälvis ta 2021. aastal Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali parima 
naisnäitleja preemia. Netflixi sarjas „Viikingid: Valhalla“ (2021- ...) kehastab tegelast nimega 
Gytha. Telesaates „Maskiga laulja“ sai 2020. aastal kolmanda koha (tema tegelaskuju oli 
Draakon). 

 
 

11 Kuidas nimetatakse tugeva magnetväljaga kiiresti pöörlevat neutrontähte, mis kiirgab 
elektromagnetlaineid? Muuhulgas kannab sama nime üks Jaapanis toodetud automudel.  
 

12 Muusikaküsimus. Kes on kuuldava teose helilooja? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Szdziw4tI9o 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Szdziw4tI9o
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13 Vanadele kreeklastele sümboliseeris õnnelikku ja harmoonilist abielu sõjajumal Arese ja 
ilujumalanna Aphrodite tütar. Mis oli tema nimi? 

 

14 Isaac Cordal on maailmakuulus hispaania installatsiooni- ja tänavakunstnik, kelle tööd on jõudnud 
paljudesse linnadesse. Fotol olevat installatsiooni on võimalik näha Berliinis. Mille üle vaidlevad 
poliitikud sellel installatsioonil? 
 

 
 

15 1526. aastal sai maestro di canne Bartolomeo Veneetsia võimudelt 296 tukatit 185 arkebuusitoru 
valmistamise eest. Mis oli Bartolomeo perekonnanimi? See on tuntud ka tänapäeval. 

16 Kas tunneme eesti kirjanikke? Aasta oli siis 1937. Naisterahva sünninimi oli Eugenia Moorberg. 
Vankris on ilmselt tulevane teatri- ja telekunstnik Liina Pihlak. Kes on need kirjanikud?  

 

 
 

17 Burgundia ilmselt kuulsaimat veini Chablis’d valmistatakse 100% ainult ühest kindlast 
viinamarjasordist. Chablis’ puhtuse on kehtestanud riiklik Chablis Appellation d’Origine Controlee 
standard. Millisest viinamarjasordist valmistatakse Chablis´d? 
 

18 Kalmer Tennosaar laulis: „Ja ma tundsin alles siis, kui sind rong sealt ära viis, mida tähendad mul 
sa.“ Valetas, Solenzarasse (ka Sari-Solenzarasse) rong ei käigi. Aga kus Solenzara paikneb? Väike 
vihje - tegemist on Vahemere suuruselt 4. saarega. 
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19 Selle firma asutamisaastaks loetakse nii 1951 kui ka 1943 ning selle rajajaks oli Ruben Rausing 
(sünninimega Anders Ruben Andersson). Firma tooteid oleme kasutanud ilmselt kõik ja teeme 
seda ka edaspidi. Millise firma logo on pildil? 

 
 

20 Jane Alexander, Neve Campbell, Jeanette Charles, Olivia Colman, Barbara Flynn, Claire Foyle, 
Sarah Gadon, Rosemary Leach, Helen Mirren, Kristin Scott Thomas, Emma Thompson, Freya 
Wilson. Nimekiri pole kaugeltki lõplik. Siin on nii kümneaastaseid tüdrukuid kui ka 60+ prouasid. 
Milline ühine filmiroll neid ühendab? 
 

21 Fotol olevat daami on kujutatud vähemalt kahel postmargil. Ta omandas meditsiinilise 
kõrghariduse ning töötas peale spordikarjääri lõpetamist traumatoloogia ja plastilise kirurgiaga 
alal, saades ka ortopeediaprofessoriks. Kes on see olümpiavõitja? 1 punkti saab täpse ala eest, 
milles ta olümpiakulla võitis.   

 

22 Mille poolest sobib rubriiki „Kõige, kõige, kõige“ Chimborazo vulkaan (kõrgus 6263 m)? 

 

23 Nähtav kuju on pühendatud John Pembertonile (1831-1888). Mille loomisega on John Pemberton 
ajalukku läinud? 

 

 

24 Käesoleval aastal tähistavad kaks tuntud eesti ansamblit oma 50. aastapäeva. Mõlemad 
ansamblid tegutsevad jätkuvalt aktiivselt. Millised ansamblid? 
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25 Kes on piltidel olev daam? Ta on sündinud Brüsseli lähedal aastal 1958. 

       
  

26 Pärast Madriidi vallutamist kodusõjas heiskasid frankistid loosungi „Hemos pasado“. Mida see 
tõlkes tähendab? 
 

27 Küsitava toote valmistas esimesena 1982. aastal Arnaldo Cavallari, kes koos teiste Itaalia 
pagaritega tundis muret Prantsusmaalt imporditud baguettidest valmistatud võileibade 
populaarsuse pärast. Toode on saanud nime oma kuju (pehme, kergelt ristkülikukujuline vorm) 
järgi, itaalia keelest võiks tõlkida kui „vana, väljaveninud suss“.  Millest on jutt? 
 

28 Selline ratastel liikuv „puuelevants“ liikumiskiirusega kuni 2 km tunnis valmis tänu Nantes`i 
meistritele Francois Delaroziere`le ja Pierre Orefice`le ühe prantsuse kirjaniku, nende kaaslinlase 
auks. Ajendiks oli kirjaniku romaan „Aurumaja“ (La Maison à vapeur), kus oli juttu  kolme inglase 
ja ühe prantslase reisist Põhja-Indias, kus nad kasutasid just sellist imelist aurumaja, silmapaistvat 
insenerimõtte loomingut. Kes oli see kirjanik? 

 

 
29 Vaid kahel tänapäeva ladina tähestikku kuuluval tähel pole õnnestunud ennast möllida 

Mendelejevi tabelisse. Millistel? 
 

30 Kes on see mees (1925-1981), kes oli tuntud oma juuksetutiga soengu poolest, mida ta kandis ka 
küpsemas eas? Tema kaaskonna nimeks oli Komeedid (Comets).  
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31 Arbo Tammiksaare 2008. aasta dokumentaalfilmis “Fritsud ja blondiinid” olid peategelasteks 

kolm meesnäitlejat, n-ö “Baltimaade teenelised fašistid”. Kaks neist on ka fotodel. Vasakpoolsel 

fotol on Uldis Lieldidžs. Kes olid kaks ülejäänud peategelast? Galeriist puudub ühe eesti näitleja 

foto. 

     
 

32 Hispaanias ja Bulgaarias on kaks peaaegu samanimelist (erinevus on vaid ühes tähes) ja sama 
elanike arvuga linna (Hispaania omas on 176 tuhat elanikku, Bulgaaria linnas 201 tuhat). 
Hispaania, täpsemalt Castilia y Leoni, linna suurim vaatamisväärsus on ka riigi kaheeurosele 
mälestusmündile jõudnud. Bulgaaria suurima sadamalinna üheks turismimekaks on hirmsuurte 
nafta rafineerimistehaste lähistel asuvad pikad liivarannad. Millised linnad? (1 õige 1 punkt) 

 

33 Milline vili on pildil?  
 

 
 

34 Lisaks ühele soomlasele kannavad seda hüüdnime veel paljud muusikud ja sportlased, kellest 
olgu siinkohal mainitud dartsi ilmameister Gerwyn Price, jalgpalliäss Dennis Bergkamp, 
tenniselegend Björn Borg, snuukeri paljukordne maailmameister Stephen Hendry. Milline 
hüüdnimi? 
 

35 Millist ühist perekonnanime (või perekonnanime osa) need inimesed kannavad? 
 

    
 

36 Kuulete muusikat filmist, mis valmis samanimelise romaani ainetel. Romaani autor sai Nobeli 
preemia. Mis on selle romaani/filmi pealkiri?  
https://www.youtube.com/watch?v=WiWWa-T0EI  

https://www.youtube.com/watch?v=WiWWa-T0EI
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37 Vanas Kreekas peeti afrodisiaakumiks küüslauku, läätsi, ube, artišokki ja trühvleid, Vanas Roomas 
oli selleks põld-võõrkapsas ehk rukola, porgand, spargel, nõges. Nii kreeklastele kui roomlastele 
oli ühiseks afrodisiaakumiks küüslauk. Aga roomlastele oli veel üks selline tegelane, armuküllane 
pisiolevus, keda võis tarvitada nii toiduks kui elusalt armastatule kinkimiseks. Kes? Muuseas XX 
sajandi Hiinas neid tegelasi hoopis põlati. 
 

38 1965. a pidas Põhja-Iiri jalgpalliklubi Coleraine FC ühe rahvusvahelise kohtumise. Kes oli 
vastaseks? Näete selle kohtumise plakatit. 
 

 
 

39 Talvesõja ajal annetasid paljude maade kodanikud raha ja  väärtasju soomlaste toetuseks. Nende 
hulgas oli ka üks tänaseni elus olev tuntud mees, kes oli sõja ajal 9-aastane ja annetas oma 
taskurahast 10 pengöt. Greta Garbo näiteks annetas 5000 dollarit. Kes oli see annetaja? 
 

40 Millise organisatsiooni logo näete? Selle eelkäija asutati Sindis 1913. aastal.

 
41 Kes on need kaks õde, kelledest üks tegutseb kirjanduses, teine kunsti alal? Näete noorema õe 

illustratsioone vanema õe töödele. Vanema õe tegevusest siin ka üks luulevormis näide: 
„Puupeade laul“: /Me reipalt kinnitame,/et maakera on lame/ja kuu peal kasvab juust!/Me 
sööme kasetohtu,/ei võta arstirohtu;/kui laulame umbluust,/meil kulda kukub suust,/sest pead on 
meil ju puust!/. Piisab kui kirjutate vastuseks nende ühise perenime. 
 

 

42 Milline ansambel andis 2021. aastal välja oma üheksanda stuudioalbumi „Voyage“? Nende 
 kaheksanda stuudioalbumi pealkiri oli “The Visitors”. 
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43 Eestis kasvab seda puud kõikjal, kuigi ta on siin oma levila põhjapiiril. Eesti puudest on ta kõige 
hilisem õitseja. Talub hästi reostunud õhku, sellepärast kasvatatakse teda palju linnades. Tallinna 
südalinnas moodustavad nad 30 % kõigist puudest. Perekonnanimede levikult Eestis on see puu 
nii meeste kui ka naiste nimede puhul 13. kohal. Milline puu? 
 

44 Kes on maali „Autoportreede vestlus“ autor? 
 

 
 

45 Küsitav riik on saanud kolm olümpiakulda – 2021. a tõid need Tokiost sportvõimleja Artem 
Dolgopjat ja iluvõimleja Linoy Ashram, 2004. a Ateenast aga purjelaudur Gal Fridman. Milline 
riik? 
 

46 Paavst Gregorius IV kuulutas 13.sajandil välja sõja ühe kodulooma vastu, keda ta pidas saatana 
tööriistaks. Vanas Egiptuses olid need loomad vägagi au sees, isegi nii au sees, et kaotati selle 
looma pärast Pelusioni lahingu Pärsia kuninga Kambyses II väele aastal 525 eKr. Selle eluka 
tänapäevase järglase aju kaalub vaid 31,4 grammi. Mis loom?    
 

47 Kes on see tuntud mees pildil? Ajakiri „Time“ on teda suisa kahel korral valinud aasta inimeseks. 

 

 

48 Nii John Lennon kui Paul McCartney on öelnud, et The Beatles oleks olnud ilmselt see ansambel, 

kui nad oleksid jätkanud 1970ndatel. Nende tuntumate lugude hulka kuuluvad Calling America, 

Xanadu, Mr Blue Sky. Milline ansambel? 
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49 Mis hoonega on tegu? Selle praegune aadress on Moskva, Malõi Kislovski põiktänav 6 (varasem 
tänvanimi oli Sobinovski põiktänav). Ka nii mõnigi eestlane on selle maja uksi kulutanud. Hoonele 
nime andnud asutus loodi aastal 1878, praeguses asukohas on ta alates aastast 1902. 

 

 

50 Kui maantee suunaviidal on sihtkohtadeks näidatud Áth Cliath ja Béal Feirste, siis mis on nende 
sihtkohtade meile enam tuntud nimevormid? (1 õige – 1 punkt) 

51 Mis nimi ühendab neid pilte? 

 

                                          
 

52 Kes on esimene Eestis sündinud hokimängija, kes on jõudnud NHL-i (on mänginud Toronto 

Maple Leafsis ja New York Islandersis)?   

53 Kolmene! Mis riigi esimene naispresident (aastast 2020) naeratab meile siin vastu? Kui suudate 
kirjutada veatult veel tema perekonnanime, saate juurde ühe lisapunkti. 
 

 
 

54 Kes (1937-1991) laulab? Oma igapäevast leiba teenis ta pisut teisel elualal, mis mõnikord oli aga 
läbinisti muusikat täis. 

https://www.youtube.com/watch?v=295H2OYlLuA 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=295H2OYlLuA
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55 See Saksi-Coburgi ja Gotha dünastia esindaja on viimane II MS aegne Euroopa monarh (sõja ajal 
küll alaealine), kes on jätkuvalt elus. Millise riigi riigipea ta oli?  
 

 
 

56 Küsitav Aleksander Sergejevitš on kirjutanud ooperid „Näkineid“ ja „Kivist külaline“ teise 
Aleksander Sergejevitši teoste ainetel. Mis on helilooja Aleksander Sergejevitši perekonnanimi? 

 

57 Esimene naine USA postmarkidel oli Hispaania kuninganna Isabella, kes reiside sponsorina sattus 

1892 nn Ameerika avastamise sarja markidele. Aga kes oli esimene indiaanlane USA postmargil, 

väljaandeaasta oli 1907? 

 
 

58 Milline on ainus riik maailmas, mis on saanud oma nime naise nime järgi? Oma väiksusele 
vaatamata (Muhu saarest on see riik küll 3-korda suurem ja elanike üle 10-korra enam) on sealt 
pärit koguni kaks Nobeli laureaati – poeet Derek Walcott ja majandusteadlane Arthur Lewis.  

 
59 Kes on need 1962. aastal sündinud daamid ehk siis selle aasta juubilarid? (1 õige – 1 punkt) 

 

   
 

60 „Lõpändõks jõvä, tikkiz jõvä“. Tõlkige see liivikeelne lause eesti keelde. 
 

 

 


