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0. VIIGILAHUTUSKÜSIMUS: Kui pikk on kilomeetrites Eesti rannajoon koos saarte ja laidudega?
Selle näitajaga on Eesti maailmas 29. kohal.
1

Maja tugisammas. Kaelalüli. Mäestik. Superarvuti. Saturni kaaslane. Laevatüüp. Neid kõiki võib
nimetada ühe sõnaga. Mis sõna see on?

2

Ka Tallinna loomaaias elutsev kalakass eelistab saakloomana kalu. Ta püüab kalu nii kaldalt
käppadega kui ka sukeldudes. Elupaigana eelistab märgalasid: jõgede kaldatihnikuid, niisket
džunglit, mangroovisoid. Tal on ka üks erinevus võrreldes teiste kaslastega: nimelt teatud põhjusel
ei saa ta küüniseid täielikult sisse tõmmata. Mis on see põhjus, miks kalakass ei saa küüniseid
täielikult sisse tõmmata?

3

Euroopa Liidu geograafiliste tähiste puhul on tegemist kollektiivse intellektuaalomandiga, mis
tagab toodetele kaitse jäljendamise ja väärkasutamise eest. Liidus on üle 3200 geograafilise
tähise, tuntumatest näiteks „Champagne“, „Parmigiano Reggiano“, „Prosciutto di Parma“ ja
„Cognac“. Sellel aastal kinnitati Eesti teine kaitstud geograafiline tähis. Esimene Eestis kaitstud
geograafilise tähisega toode oli „Estonian vodka“. Milline toode lisandus Eesti viinale?

4

Selle Rootsi kaupmehe ja mitme polaarekspeditsiooni sponsori nime kannab Venemaa
põhjapoolseim sadam ja üldse üks maailma põhjapoolsemaid asulaid. Milline nimi?

5

Need kaks meest (ühe ja sama riigi kodanikud) said sel suvel üle maailma tuntuks ja loomulikult
oma maa rahvuskangelasteks. Mis on nende meeste nimed? (1 õige – 1 punkt)
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6

13. augustil 1961 algas ühes Euroopa riigis operatsioon „Roos“. Mida see operatsioon endast
kujutas?

7

Selle hobuse tõunimi on Knabstrupper. Kes on olnud selle omapärase ja ebahariliku mustriga
hobusetõu kuulsaim ratsanik? Muuseas selle ratsaniku täispikas nimes esinevad ka sellised
nimed nagu Viktualia ja Krusmynta

8

Kes oli see Trooja kuninga Priamose ja kuninganna Hekabe poeg, kes põhjustas Trooja sõja
seoses Ilusa Helena röövimisega (mõnedes versioonides ka lihtsalt ärarääkimisega)?

9

Kes on pildil ? Tema iga liigutust jälgitakse väga tähelepanelikult üle maailma. Tema DNA
analüüsist on selgunud, et ta esivanemad võivad olla pärit Eestist. Igatahes on ta naiseks võtnud
lätlanna Astrid Menksi.

10

Kes on kuuldava teose helilooja? https://www.youtube.com/watch?v=3F1xNM39NAY
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11

1980-ndate aastate lõpus hakati Eesti koolides tõsisemalt mõtlema arvutiõpetusele. Algtaseme
omandamiseks valmistati Narvas asunud tehases Baltijets 3000 tänapäeva mõistes kiviaegset
arvutit, mis kandsid kooliseadmele igati sobivat nime. Millist?

12

Kes on see pildil olev jalgpallilegend ?

13

.... on määratud tseesiumi sageduse ΔνCs, milleks on tseesiumi aatomi isotoobi 133 häirimata
põhiseisundi ülipeenstruktuuri kahe energianivoo vahelisele üleminekule vastav sagedus,
fikseerimisega arvväärtusel 9192631770 väljendatuna ühiku Hz abil. Milline sõna sobib
punktiirile?

14

Kes on see teadaolevalt esimene eesti päritolu inimene, kes on käinud kosmoses?

15

Maailmas on kaks riiki, mille mõned osad asuvad mandril, aga pealinn on saarel. Millised riigid?
Märkus: Suurbritannia meretagused alad (inglise keeles British overseas territories) on 14
territooriumit, mis on Suurbritannia haldusalad, kuid ei ole tema koosseisus. – Gibraltar ei lähe
seega arvesse.
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16

Fotol on ühe Florida osariigis Saint Petersburgis asuva muuseumi vaade. Kelle muuseum see on?

17

Eesti 2021. aasta kala on haug ja aasta lind on kuldnokk. Kes on aga aasta loom? Teda elab meil
kaks liiki.

18

See aastatel 1888-1959 elanud kirjanik sai tuntuks oma karmi stiili („hard-boiled“)
kriminaalromaanidega. Tema teoste kuulsaim detektiiv on Philip Marlowe. Tema eesti keelde
tõlgitud teoste hulgas on „Naine järves“, „Sügav uni“, „Pikk hüvastijätt“ jt. Kes on see kirjanik?

19

Peale Aljaksandr Lukašenka leidub endise NSVL territooriumil veel “haritud ja väljaõppinud
põllumehi”. See pildil olev mees (s. 1952) tegi samuti muljetavaldava karjäärihüppe. Sovhoosi
direktorist “oma maa rahu ja rahvusliku ühtsuse alustalaks ja rahva juhiks” (nii kõlab riigipea
ametlik nimetus). Kes on see haritud põllumees? Kui teate ainult riiki, mida ta siiamaani valitseb,
saate ühe punkti.

20

Kes esitab laulu "Du hast den Farbfilm vergessen"? See oli üks Angela Merkeli valikud
muusikapaladest, mida esitati tema Saksamaa kantsleri ametist lahkumise tseremoonial („Großer
Zapfenstreich“), seal küll sõjaväe puhkpilliorkestri esituses.
https://www.youtube.com/watch?v=_L9b2ifwqlQ
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21

Vanaisa David (1837-1912), tema poeg Adalbert (1880-1961) ja tema pojapoeg Taavo (1934-2021)
on kõik suurte tähtedega kirjutatud Eesti (ka Välis-Eesti) kultuurilukku. Mis on nende meeste
ühine perekonnanimi?

22

Selle aasta veebruaris suri USA-s 100-aastaselt endise presidendi Ronald Reagani ametiaja väljapaistev
välisminister (riigisekretär), kes aitas lõpetada külma sõja, kuid toetas ennetava löögi doktriini. "Üks
kõigi aegade mõjukamaid poliitikakujundajaid, kes on teeninud kolme Ameerika presidenti, suri 6.
veebruaril saja aasta vanuses," kirjutas oma veebilehel mõttekoda Hooveri instituut. Ta kulutas suure
osa 1980. aastatest suhete parandamisele Nõukogude Liiduga ja rahu saavutamisele Lähis-Idas. Kes?

23

1973. aastal toimus tennisemaailmas midagi enneolematut - Wimbledoni üksikmängu finaalis
said kokku kaks sotsialismimaade meestennisisti. Kes nad olid? (1 õige – 1 punkt)

24

Millise riigi esimeseks nobelistiks sai sel aastal Nobeli kirjandusauhinna võitnud Abdulrazak
Gurnah?

25

Fraseologism on püsiväljend, mille aluseks on metafoor või võrdlus. Fraseologism on näiteks
“auku pähe rääkima”, “valab vihma kui oavarrest”, või “säh sulle kooki moosiga”. Milline kahest
sõnast koosnev fraseologism sobib kokku selle joonistusega?
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26

Albaanias oli selle mehe surma puhul 1986. aastal üleriigiline leinapäev. Keda terve Albaania
rahvas leinas? Pildil vasakul on teda filmilinal kehastanud Michael Palin; paremal küsitav ise.

27

26. jaanuaril 2021. aastal tähistas oma 60. sünnipäeva maailma kõigi aegade parimaks peetav
hokimängija Wayne Gretzky. Tema karjäär NHL-is kujunes 20 aasta pikkuseks ja selle aja jooksul
mängis ta kokku neljas klubis. Kõige lühemat aega oli Gretzky Saint Louis Blues`is. Millised olid
aga ülejäänud kolm NHL-i klubi, kus Wayne Gretzky on mänginud? (2 õiget 1 punkt)

28

Mari-Liis Männik (kuni 2017) ja Jaak-Kristjan Jõeorg (alates 2017). Kes nad on?

29

Sir John Everett Millais oli prerafaeliitide kunstnikerühmituse üks asutajaid. Näete üht tema
tuntumat maali. Mis on selle maali pealkiri? Tegu on ühe nimega.

30

Seda laulukest oleme kuulnud kõik ja mitte üks kord. Kuid kas teate ka laulu esitava kollektiivi
nime? Ansambel alustas tegevust 1962. aastal ja on tegev seniajani.
https://www.youtube.com/watch?v=Uv5zKd1rqcM
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31

Giovanni Maria Benzoni pani oma 1866. aastal valminud teosele nimeks "Noor … nümfiga"
(1866). Milline vanakreeka jumala nimi sobib punktiirile?

32

Rohkem kui 200 miljoni elanikuga on Nigeeria Aafrika suurim riik ja maailmas asub selle näitaja
poolest seitsmendal kohal. Mõned aastat tagasi läks Eesti riik nende valitsusele appi
arvutiasjandust õpetama. Eestlastest spetsialistide üllatus oli suur kui neile näidati Nigeeria riigi
eelarvet, mis oli mahutatud kahele koolivihiku lehele. Koostöö selle riigiga kestab tänaseni, aga
kes on see eestlane, kes on olnud Nigeeria riigikontrolli mentor? Ta on tegutsenud ka
kantrimuusikuna.

33

Suvisel Tokyo olümpial oli kavas üks ujumisala, mis oli viimati kavas 1904. aasta olümpial Saint
Louis`is – tõsi, tollal mõõdeti distantsi jardides. Milline distants?

34

Millise loomaaia ees asub see kaunis kujuke? Loomaaed asutati 1959. aastal kunagise Les
Augres`i mõisa maadele ja see on keskendunud haruldastele ja ohustatud liikidele.

35

2020. a andis Eesti Post välja margid kolme eesti kultuuri suurmehe 100. sünniaastapäevaks.
Nimetage need kolm. (1 õige – 1 punkt)
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36

Kuidas nimetatakse veetõsteseadet, mis rakendab vee pumpamiseks hüdraulilise löögi energiat?
Niisugune pumbaseade ei vaja töötamiseks energiat väljastpoolt. Sobib kasutamiseks küllalt
suure kaldega jõgede ääres. Neid kasutati juba 18. sajandil. Eesti tuntuim taoline asub Rõuge
kandis.

37

Milline tulevane kuulsus on oma Halloweeni kostüümis siin fotol koos emaga? Aasta oli 1963.

38

Olümpiamängude kava muutub ja täiustub pidevalt. Nii näiteks on võetud 2024 Pariisi OM-i
kavasse uute aladena rulasõit, surf, sportronimine ja veel üks ala, mis ehk esmapilgul
võistlusspordina ei tundu. Selles võistlevad 16 mees- ja 16 naisvõistlejat omavahelistes matšides.
Ala on võetud kavasse, et suurendada noorte huvi olümpia vastu. Milline ala?

39

Selline rauast peletis (pidavat rebane olema) kaunistab Leedu suuruselt 4. linna. Oma 15
meetrise pikkusega ja 6,6 meetrise kõrgusega on see Leedu suurim loomaskulptuur.
Sealne valmistaja paneb pudelisse Gubernija-nimelist õlut. Milline linn?

40

Kuulete laulu ühest ooperist. Kes laulab ja kes on helilooja? (1 õige – 1 punkt)
https://www.youtube.com/watch?v=mYOMuyuw_7M
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41

Küsitav poliitik käis 1961. a novembris Tallinnas, külastades muuhulgas vastavatud Tallinna 46.
Keskkooli. Temanimelises linnas elab praegu ca 9 miljonit inimest. Kes oli see poliitik?

42

Tema esimene suurem filmiroll oli 12-aastasena filmis „Paanikatuba“ (2002). Laialdase tuntuseni
jõudis ta Bella Swani rolliga „Videviku“-saaga filmides 2008-2012. Aastal 2021 kehastas ta filmis
„Spencer“ printsess Dianat. Kes on see end biseksuaalseks feministiks tituleerinud filminäitleja?

43

Rahvusvahelistel tantsuvõistlustel on Ladina-Ameerika tantsude hulgas viis tantsu. Kaks nendest
on rumba ja samba. Millised on ülejäänud kolm Ladina-Ameerika võistlustantsu? (1 õige – 1
punkt)

44

Sakslasest sisserändaja Anton Ludwig Feuchtwanger märkas, et kindad, mida ta oma klientidele
kasutamiseks välja jagas, võeti sageli suveniirina kaasa. Aasta oli siis 1880 ja tegevus toimus USA-s
Saint Louisis. Ja siis leiutas ta oma naise nõuannet kuulates midagi, mis on populaarne tänaseni.
Ei saa mehed kuidagi hakkama ilma naisteta! Aga mille leiutas Feuchtwanger tänu oma naisele?

45

Millist nime kandis kaardil sinise joonega piiratud ala 1919. aastal?
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46

Paljunäinud rändur Marco Polo kirjutas sellest väljamaa imelikust asjast, et "seda õli ei saa süüa
aga võib see-eest seda põletada või määrida sellega kaamelitele sügelevaid kohti“. Millest Marco
Polo kirjutas?

47

Mis linnas antakse igal aastal välja sellise nimega auhinda?

48

Nõukogude ajal said edukamad tudengid pärast ülikooli lõpetamist valida ise kuhu tööle asuda,
viletsamatele jäid sageli ka kehvemad töökohad. Need, kes Moskvasse määrati, tänasid tavaliselt
suure peoga Moskva asutajat Juri Dolgorukit. Geoloogidest tudengite hulgas oli populaarne
tähistada ka Aleksander II sünnipäeva. Mis oli see oluline põhjus Aleksander II tänamiseks?

49

Milline 1920. aastal asutatud jalgpalliklubi kannab sellist vormi?

50

Kes oli see gurmaanist helilooja, kes on väitnud, et on nutnud vaid kaks korda elus: üks kord kui
kuulas Paganinit ja teine kord kui pillas tiiki küpsetatud kalkuni, mis oli täidetud trühvlitega?
Kinnituseks sellele, et ta pidas lugu ka heast joogist on fakt, et välja on mõeldud temanimeline
kokteil, mis koosneb Prosecco vahuveinist ja värskest maasikapüreest. Esimeseks ooperiks oli tal
"Demetrio e Politio", mille kirjutas 17-aastase tudengina. Pärast Napoleoni surma oli ta teine
mees, kellest räägitud iga päev nii Moskvas, Napolis, Viinis kui ka Pariisis ja isegi Kalkuttas.
Kuulete ka tema muusikat. https://www.youtube.com/watch?v=j3T8-aeOrbg
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51

Millises eesti mängufilmis mängis Arnold Rüütel Arnold Rüütlit ja Ingrid Rüütel Ingrid Rüütlit?

52

Eesti kõrgeim tuletorn asub Sõrves, mis on 52 meetrit kõrge. Kus (millises asulas) aga asub Eesti
madalaim tuletorn, mis on vaid 6 meetri kõrgune?

53

Millise riigi peaministriks on alates 2021. aasta juunist Naftali Bennett?

54

Selle seadme nimetus on kokku pandud kreeka ja ladina keele baasil. Selle väljatöötajate hulgas
on olnud Paul Nipkow, John Logie Baird ja Vladimir Zworykin. Millest on jutt?

55

2021. aastal võidutsesid kahel olulisel Põhja-Ameerika spordiliigal ühe linna võistkonnad, mille
logosid näete. Millise linna võistkonnad?
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56

Kes on piltidel (üks ja sama mees)?

57

Mille tootmisele pani 1752. aastal aluse Abraham Kunze?

58

Selle kuulsa USA näitleja (sünd. 1974) ema oli parajasti kunstimuuseumis ja vaatles üht
maailmakuulsat maali, kui laps ta kõhus esimest korda põtkis. Sealt saigi poeg eesnime. Kes on
see näitleja?

59

Millised kaks Aafrika riiki on inimarengu indeksi pingereas kõige kõrgemal kohal oma
maailmajao riikide hulgas?. Üks nendest kuulub „väga kõrge inimarenguga“ riikide hulka (nagu
Eestigi), teine jääb napilt „kõrgliigast“ välja ning on lihtsalt „kõrge inimarenguga“ riik. Üheks
nende riikide sarnaseks jooneks on ka mitmevärvilised lipud (vastavalt 4 ja 5 lipuvärvi).

60

KOLME PUNKTI KÜSIMUS. Kes on need sellel aastal ümmargust tähtpäeva tähistanud daamid
(kõik on sündinud aastal 1961)? Nende tegevusvaldkondadeks on vastavalt sport, muusika ja film.
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VASTUSED
0. VIIGILAHUTUS. 3794 kilomeetrit.
1. Atlas.
2. Tal on varvaste vahel ujulestad.
3. Sõir.
4. Oscar Dickson.
5. Gianluigi Donnarumma, Lamont Marcell Jacobs.
6. Berliini müüri ehitamine.
7. Pipi Pikksukk (täisnimega Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Langstrump ehk
Pipilota Viktuaalia Rullkardiine Piparmünta Eefraimitütar Pikksukk).
8. Paris.
9. Warren Buffett (sündinud aastal 1930).
10. Antonio Vivaldi (“Largo” tsükli “Neli aastaaega” osast “Talv”).
11. Juku.
12. Mario Zagallo (sündinud aastal 1931).
13. Sekund.
14. Julia Peresild.
15. Taani, Ekvatoriaal-Guinea.
16. Salvador Dali muuseum; pink on inspireeritud Dali 1931 valminud teosest „Mälu püsivus“.
17. Rott.
18. Raymond Chandler.
19. Emomali Rahmon (Tadžikistan).
20. Nina Hagen (koos ansambliga Automobil).
21. Wirkhaus.
22. George Pratt Shultz.
23. Jan Kodeš, Aleksandr Metreveli.
24. Tansaania.
25. “Kõrvuni armunud”.
26. Vjatšeslav Molotov.
27. Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, New York Rangers.
28. Eesti ID-kaardi näidisikud.
29. Ophelia.
30. Los del Rio (laul “Macarena”).
31. Bacchus ehk Dionysos.
32. Alar Karis.
33. 800 meetrit (880 jardi) vabalt.
34. Durrelli loomaaed Jersey saarel.
35. Georg Ots, Voldemar Panso, Jaan Kross.
36. Vesioinas.
37. Barack Obama.
38. Breiktants.
39. Šiauliai.
40. Ülle Ulla, Eino Tamberg (laul “Misty Town” ooperist “Raudne kodu”).
41. Hồ Chí Minh.
42. Kirsten Stewart.
43. Cha-cha-cha, paso doble, jive.
44. Hot dog`i; Feuchtwanger oli pärit Frankfurtist ja tegeles juba enne Ameerikasse emigreerumist
kuumade vorstidega, frankfurtenitega; Ameerikas pakkus ta klientidele kindaid, et nood ei põletaks
kuuma vorstiga oma näpud ära; aga kui ta naine lõi tulud ja kulud kokku, leidis naine, et selline äri
pole üldse kasulik, kuna kindaid ei toodud tagasi ja soovitas mehele panna vorst saia sisse.
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45. Leedu-Valgevene NSV ehk Litbel; see NSV eksisteeris lühiajaliselt – veebruarist augustini 1919,
mõnedel andmetel aga kuni 6.juunini 1920; pealinn vaheldus Vilniuse ja Minski vahel, lõpus oli
pealinnaks koguni Smolensk.
46. Naftast.
47. Cannes`is (filmifestivalil); selle festivali peaauhind on Kuldne Palmioks (Palme d`Or); selle auhinna
saab parim koer, kes esines mõnes festivali filmis; auhind koosneb koera nahast kaelarihmast, millel
kiri "Palm Dog".
48. See, et ta müüs Alaska ameeriklastele ja geoloogia lõpetanud spetsialistid pääsesid Kamtšatka
uurimisega ega pidanud uurima veelgi külmemat ja kaugemat kohta – Alaskat.
49. Cagliari Calcio.
50. Gioacchino Rossini (avamäng ooperile „Wihelm Tell“).
51. “Salmonid. 25 aastat hiljem.”
52. Käsmu.
53. Iisrael.
54. Televiisor.
55. Tampa Bay (Buccaneers ameerika jalgpalliliigas NFL ja Lightning jäähokiliigas NHL).
56. Erkki-Sven Tüür.
57. Riia palsami.
58. Leonardo di Caprio.
59. Mauritius ja Seišellid (mõlemad saareriigid).
60. Nadia Comaneci, Enya, Meg Ryan.

KÜSIMUSTE AUTORID: Alar Heinaste, Indrek Salis, Tenno Sivadi, Lauri Tammerand, Juhan Teder,
Margus Tirp.

