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1. Kui ta oli sõjavangis (1967-1973), siis ülekuulamiste käigus taheti teada saada tema võitluskaaslaste-

kaasosaliste nimesid. Selle asemel, et tõtt rääkida, nimetas ta piinamiste ajal jalgpalliklubi Green Bay 

Packers mängijaid. Kes? 

2. Kalurikolhoosidest rääkides meenub esimesena Kirovi-nimeline, kuid Eesti aladel oli neid teisigi. 

Üks taoline – Oktoober – moodustati 1976. aastal ning see ulatus Vergist Narva-Jõesuuni. 1991 

kalurikolhoos reorganiseeriti ning selle asemele tekkis osaühing. Mis nime see ettevõte tänaseni kannab?   

3. Milline Kesk-Ameerika riik on ainus, mis ei piirne Kariibi merega?  

4. Küsin mittesüsteemset rõhuühikut, mis tegelikult on kaks peaaegu samasuurust mõõtühikut. 

Füüsikaline ehk normaal… võrdub 101 325 paskali, tehniline … aga 98 066 paskaliga. Mis mõõtühik? 

Üldiselt soovitatakse juba ammu seda mõõtühikut mitte enam kasutada ning selle asemel kasutada baari 

(= 100 000 Pa).  

5. Mingil hetkel oli Gerd Kanteril ambitsioonikas projekt Team 75. Ta ei kuulunud sinna üksinda, vaid 

Vesteinn Hafsteinssoni käe all oli tema treeningkaaslaseks üks Taani kuulitõukaja, kelle tipphetkeks jäi 

pronksmedal Atlanta olümpialt. 2009. aastal lõpetas sageli vigastustega kimpus olnud mees 

sportlaskarjääri. Kes?  

6. Clafoutis on traditsiooniline Prantsusepärane küpsetatud puuviljamagustoit, milles peamiselt 

kasutatakse ka meie aedades levinud puuvilju (sama retsepti võib katsetada ka muude puuviljadega). 

Magustoitu serveeritakse leigena ja sageli koos jäätisega. Mis puuviljadest on jutt?  

7. Milline üleliiduline kompanii tegi valmis suurema osa omaaegsetest Nõukogude multifilmidest? 

Stuudio asutati 1936. aastal ning tegutseb tänase päevani. Alles eelmisel aastal anti teada, et lähiaastatel 

tuuakse vaatajateni 30 uut Prostokvašino-lugu.  

8. Kes on see Euroopa riigipea, kes 1962. aastal elas edukalt üle tapmiskatse, kuna tema Citroeni 

amordisüsteem (kuigi auto rehvid olid läbi tulistatud) võimaldas kiiresti sündmuspaigalt vehkat teha? 

Seda sündmust on kajastatud ka Frederick Forsythe’i raamatus „Šaakali päev“ ning selle põhjal tehtud 

mängufilmis.  

9. Mis nime kannab pildil nähtav puitplaat? Kolmetäheline 

lühend tuleneb inglise keelest ning tähendab lahti seletatuna 

„suunatud laastudega plaat“. Kasutatakse kandvate 

konstruktsioonide, näiteks seinte, aluskatuste ja põrandate, 

ehitamisel.  

 

 

 

 

 

10. Kes on see prantslane, kes on kirjutanud selle jõululaulu? Eesti keeles on see tuntud pealkirjaga 

„Jõuluöö“. Mehe ilmselt tuntuim heliteos on aga ballett „Giselle“.  
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11. Küsitav Iisraeli ajaloolane (sündinud 1976) on küsimuse autori hinnangul üks põnevamaid 

ajalookirjutajaid. Või tegelikult on ta kirjutised pigem filosoofilised mõtisklused inimkonna minevikust, 

olevikust ja tulevikust. Oma laiemale tuntusele pani ta aluse raamatuga „Sapiens. Inimkonna 

lühiajalugu“ (2011). Üsna hiljuti ilmus eesti keeles ka „Homo Deus. Homse lühiajalugu“ (originaal 

2016. aastal). Kes?  

12. Zemeszardze on Läti organisatsioon, mis on asutatud 1991. aastal ning kuhu kuulub ca 10 000 

inimest. Millise Eesti organisatsiooni vaste on Zemeszardze?  

13. Mis nime kannab pildil nähtav meretigude perekond? Teod on 

väga mürgised, ühe taolisega võib looja karja saata kuni 20 inimest. 

Neid kasutati tapavahendina ka Põhjamaade telesarja „Sild“ 

viimase hooaja ühes osas. Nime saab tuletada ka neid nunnusid 

vaadates. 

 

 

14. Nimetage arstiteaduse haru, mida nimetatakse ka haigusõpetuseks? See tegeleb haiguste põhjuste, 

tekke, seotud nähtuste ja organismis toimuvate muudatustega.  

15. Ühes mängus visatud ja tabatud kolmepunktivisete NBA rekord on 14. See kuulub 201 cm pikkusele 

29-aastasele mängijale, kelle hüüdnimed on ka Big Smokey ja The Electrician. Rekordi püstitas ta 

sügisel ehk käimasoleval hooajal. Kes?  

16. Lahjasid alkoholikokteile on igasuguste maitsete ja nimedega. Millise tuntud napsutootja kokteilisari 

kannab nime Breezer?  

17. 1970. aastal lavastas Pier Paolo Pasolini antiikdraama „Medea“. Nimiossa kutsus ta ühe teise 

kultuurivaldkonna superstaari (1923-1977), kes vargsi lootis niimoodi alustada filmikarjääri. Siiski oli 

film kunstilises ja majanduslikus läbikukkumine ning staar eraldus taas üksindusse oma Pariisi 

luksuskorteris. Kes tegi selles linateoses oma ainsa filmirolli?  

18. Näete aastast 1966 pärinevat Yves Saint Laurenti 

kleidikollektsiooni, mis põhineb ühe 20. sajandi kunstniku 

maalidel. Kelle?  

 

 

 

 

 

19. Kellakeeramine ja selle lõpetamine on meilgi praegu kuum teema, ent millisel riigil on üsna 

pragmaatiline plaan keerata 2020. aastal kella kahe tunni võrra edasi? Ilmselt on tegemist ühekordse 

projektiga. Riik loobus suveajale üleminekust 1952. aastal, mistõttu tõuseb seal päike suviti juba kell 4 

hommikul. See tähendab omakorda, et juba kella 10-ks võivad kuumakraadid ulatuda üle 30 kraadi.  

20. Millise haiguse vastase võitluse sümboliks on see ansambli The Divinyls laul? Bändi eelmine laulja 

Chrissy Amphlett suri 2013. aastal just selle haiguse tõttu.  
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21. Milline Aasia riik saavutas iseseisvuse II maailmasõja ajal? Lühikest aega Prantsuse mandaadiks 

olnud riik kuulutas end emamaast sõltumatuks 26. novembril 1941. Kaks aastat hiljem tunnustas 

emamaa oma endise koloonia iseseisvust ka ametlikult.  

22. Seda mõistet, mille võttis kasutusele politoloog Joseph Nye, on kasutatud kirjeldamaks riigi mõjujõu 

suurendamist majanduse, kultuuri, diplomaatia, spordi jms tegevuste abil. Näiteks esindasid seda 

Nõukogude ajal Eestis läänelik popkultuur ja Soome televisioon, mis õõnestasid kommunistlikku 

süsteemi seestpoolt. Viimastel aastatel on Venemaa infosõjaga mõiste taas aktuaalne. Mis mõiste?  

23. Elevantlinnud olid lennuvõimetud linnud, kes kasvasid kolme meetri pikkuseks ja kaalusid pool 

tonni. Nad elasid tuhandeid aastaid ühel saarel. Millise saare asukad nad olid?  

24. Kelle nime kandev konstant on aluseks uue kilogrammi definitsioonis?  

25. Eelmisel aastal käis Helsingi Jokerit Tallinnas pidamas oma KHL-i mänge. Selle aasta juunis on 

võimalus näha Tallinnas Soome meistriliiga mängu, kui Sportland Arenal kohtuvad Imatran Pallo-

Veikot ning Hyvinkään Tahko. Sama ala Soome meistrivõistluste mängu võis Eestis näha ka 1995. 

aastal. Tõsi, toona mängisid naised. Mis alast on jutt?  

 

26. Fotol näete AIDSihaiget David Kirbyt surivoodil. 

Üks tuntud moefirma võttis ja kasutas seda fotot oma 

vastuolulises reklaamikampaanias. Mis firma?  

 

 

 

27. Seda maavälist olendit tuntakse ka nimedega Yautja või Hish-Qu-Ten. Tegemist on halastamatu 

tegelasega, kes tapab teisi trofeede saamise eesmärgil. Vendade Jim ja John Thomase loodud olend 

debüteeris 1987. aastal. Sealtpeale on teda kohatud veel mitmes filmis. Kes? Vastata saab inglise või 

eesti keeles.  

28. Väga rikkalik Põhjamaade krimikirjandus on pälvinud üldnimetuse nordic noir. Milliselt maalt (või 

jutustavad sellest) on pärit aga krimkad, mida kutsutakse tartan noir?   

29. Milline juutide usupüha on tuntud ka kui lehtmajade püha? See aitab juutidel meeles hoida, kuidas 

jumal kaitses neid pikal rännakul Siinai kõrbes. Kalendris on see septembri lõpus-oktoobri algul ning 

pühad ise vältavad seitse päeva.  

30. Eelmisel aastal avaldatud enimteenivate naislauljate edetabeli 8. realt vaatab vastu üllatusnimi – 

saksa lauljatar (sünd. 1984), kelle aastane teenistus oli 32 miljonit dollarit. Tema jõulukontserti näitas 

eelmise aasta lõpus ka ETV. Kes on see tavalise saksa nimega lauljatar?   
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31. Kes on see väejuht (1663-1737), kelle poliitilised 

vastased rääkisid, et öösiti riietub ta naisterahvaks ja 

käib kõige patusematel Viini tänavatel mehi lantimas? 

Väejuhina nuhtles ta mitu korda türklasi, koostöös 

Marlborough’ hertsogiga saavutas mitu ilusat võitu 

prantslaste üle Hispaania pärilussõjas.  

 

 

32. 2004. aastal liitus NATO-ga seitse uut liikmesriiki, sealhulgas ka Eesti. Milline neist oli ainus, kus 

toimus eelnevalt rahvahääletus alliansi liikmelisuse üle? Liitumist toetas ca 66 % riigi kodanikest. Samal 

ajal toimunud Euroopa Liitu astumise referendumil oli liitumise poolt aga suisa 90 % hääletanutest.  

33. Seda loomariigis levinud haigust põhjustab 19. sajandi keskel Ameerikast sisse toodud vetikseen 

Aphanomyces astaci. Ja nagu ikka looduses kipub olema, siis kohalik liik on sellega hädas, kuid 

invasiivsed võõrliigid seda ei põe. Küll on nad aga haiguse levitajateks. Mis haigus?   

34. Tegemist on Saksa sõjalennukitootjaga, kus tootearendus algas 1986. aastal, esimene prototüüp tegi 

ametliku lennu 1994. aastal. Kaks aastat hiljem sai firma toodetud lennuk endale nimeks Typhoon. 

Praeguseks on see mitme NATO liikmesriigi nagu Suubritannia, Saksamaa, Itaalia ja Hispaania 

lennuväes. Lisaks ka mitmete teiste riikidel (nagu Saudi Araabia). Mis tootja?  

35. 2017. aasta korvpalli EM-il sai rumeenlane Andrei Mandache alagrupiturniiril mängus Montenegro 

vastu hakkama kolmikduubliga. Eelmine kolmikduubel tehti EM-il aga 1995. aastal, kui sellega sai 

hakkama märksa legendaarsem mees, kes krooniti 1990. aastatel ka kolm korda NBA meistriks. Kes?  

36. Milline Soome kosmeetikatootja (asutatud 1948) on tuletanud oma nime ühe Kesk-Soomes asuva 

18 km2 looduskauni järve järgi? Järve nimes on küll kaashäälikuid mõnevõrra rohkem.  

37. Filmis „Aleksander” on nimitegelase rollis Colin Farrell (sündinud 1976), tema ema Olympiat 

kehastab aga filmimaailma superstaar, kes temast tegelikult vaid aasta võrra vanem on. Kes mängis tema 

ema?  

38. 1993. aastal avati noortenäituse Myra raames Tallinnas Vabaduse väljakul Jaan Toomiku 

installatsioon „… 75", mis oli kunstihoone ees väljas kuu aega. 75 seda oli kunstnik ostnud Vene 

sõjaväebaasidest. Installatsioon oli pühendatud Eesti Vabariigi 75. aastapäevale. Eelmisel aastal toimus 

jätkunäitus „… 100“, kus 100 seda olid välja pandud Kadrioru parki. Tähistati EV 100 ja Kadrioru pargi 

300. aastapäeva. Mida Toomik mõlemal juhul eksponeeris?  

39. Eesti alaealised ja noored kurjategijad on alates 2008. aastast Viru vanglas, kus neil on eraldi 250-

kohaline osakond. Kuni tolle ajani oli noortevangla Jõhvi asemel ühes teises linnas. Sulgemise järel 

müüdi see vanglahoone erakätesse, lammutati 2011. aastal ning tänaseks päevaks on selle asemele 

kerkinud kaubanduskeskus. Mis linnast on jutt?   

40. Kuulete katkendit Henryk Górecki 2. sümfooniast. 1972. aastal kirjutatud teos on pühendatud ühe 

suurkuju 500. sünniaastapäevale. Kelle?  
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41. Palju on räägitud, kuidas Eesti Vabariik müüs kaks sõjalaeva Peruule maha. 1937. aastal ajas Eesti 

oma sõjatehnikaga oluliselt paremat äri. Ühte Euroopa riiki müüdi 16 vana lahinglennukit ning 43 I 

maailmasõja-aegset haubitsat. Viimaste eest saadi 4,2 miljonit krooni, mida peeti väga heaks hinnaks. 

Mis riigiga äri tehti?  

42. Pange kirja neljatäheline lühend, mis saksakeelsetes riikides tähistab  aktsiaseltsi (piiratud 

vastutusega äriühingut)!  

43. Paar aastat tagasi said teadlased esitleda nn Arktika õunu. Õunad nagu õunad ikka, kuid need on 

aretatud nii, et neis suudeti ensüümi nimega polüfenooloksüdaasi tootvad geenid maha suruda. Mis selle 

järel muutus ehk siis, millise omaduse poolest erinevad need õunad tavalistest?  

44. 1986. aastal plahvatas kosmosesüstik Challenger, 2003. aastal Columbia. Kui palju astronaute kahes 

katastroofis kokku hukkus?  

45. 2015. aastal abiellus üks tennisestaar oma pikaaegse tüdruksõbra Kim Searsiga ning postitas oma 

pulmapäeval Twitterisse ainult emotikonidest koosneva taolise ülevaate. Kes?  

 

46. Galeries … on 1912. aastal loodud kaubamajade kett, mille esinduspood asub Pariisis Haussmanni 

bulvaril. Keti poode asub nii Prantsusmaal kui ka mujal maailmas (Berliinis, Dubais, Pekingis). Mis 

nime kannab see poekett? Kett on nime saanud tänava järgi, kus pood algselt asus, tänav aga kuulsa 

Prantsuse riigimehe (1757-1834) järgi.  

 

47. Millise filmikompanii logo?  

 

 

 

48. Küsin ühte tänapäeva Venemaa olulisemat naiskirjanikku (sündinud 1961), kelle pärisnimi on 

Tatjana Kondratovitš. Põline Piiteri tüdruk on elanud siiski ka Prantsusmaal, mis kajastub ka tema 2016. 

aastal eesti keeles ilmunud romaani „Majake Bois-Colombes'is“ pealkirjas. Kes? Peamiselt pajatavad 

tema romaanid aga Leningradi inimeste elust (näiteks 2014. aastal ilmunud „Siniveri“).  

49. Miss Worldil loobuti sellest usulistele põhjustele viidates juba 2013. aastal. Miss America võistlustel 

saabus eelmisel aastal see hetk, kui küsitavat enam ei olnud. Millest on jutt?  

50. Kes on see helilooja ja DJ (sündinud 1987), kes alustas hoopis tšellomängijana? Eelmisest aastast 

väärivad mainimist nii Timo Steineriga kahasse kirjutatud ballett „Keres“ ning album „TIKS 068“ (mis 

sai hiljuti kaks priisi muusikaauhindade jagamisel).  
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51. Tänapäeva Maroko ja Alžeeria aladel paiknes kaks Rooma impeeriumi provintsi, vastavalt … 

Caesariensis ja … Tingitana. Milline ka tänapäeval kasutusel olev kohanimi sobib punktiiridele?  

52. Eelmisel aastal sai ametisse ÜRO uus inimõiguste ülemvolinik Michelle Bachelet. Millise riigi 

endise presidendiga on tegemist?  

53. Nimetage ainus New Yorgi linnaosa (borough) viiest, mis ei asu saare peal!  

54. 1791. aastal põletas vihane rahvamass maha selle pastorist teadusmehe kiriku ning marssisid seejärel 

mehe koju, et ta elusalt praadida. Nad pidid küll pettuma, sest mees oli pakku pääsenud, kuid tema kodu 

ja keemialabor hävitati. Viidi läbi ka sümboolne hukkamisakt – teadlast imiteerival nukul löödi maja 

ees pea maha. Kes oli see hapniku kaasavastajast teadlane, kelle saavutusi Birminghami lihtrahvas 

sugugi ei mõistnud? Ilmselt on ta ka ainuke teadlane, kelle järgi mõni mäss on nimetatud.  

55. Kelle hüvastijättu 1948. aastal Yankees Stadiumil New 

Yorgis näete?  

 

 

 

 

 

 

56. Küsin koduses majapidamises tavalist materjali, mis oli olulisel kohal ühel ilmselt tuntumal ABBA 

liikmetest tehtud fotol. 1976. aastal tehtud fotol poseerivad bändi neli liiget, kehakatteks vaid see 

materjal. Millest on jutt?  

57. 1980. aastatel olid need kaks Hollywoodi tähte koos lausa kolme menuka linateose peategelasteks. 

Koos mängiti seikluskomöödiates „The Jewel of the Nile“ (Niiluse kalliskivi) ja „Romancing the Stone“ 

(Kalliskiviromaan). Kümnendi lõpus kehastati abielu lahutavat paari filmis „The War of the Roses“ 

(Rooside sõda). Kes?  

58. Mitme eesti aabitsa autoriks on tuntud kirjanikud. Taasiseseisvunud Eesti esimese aabitsa „Meie 

aabits ja lugemik“ (1992) autor oli 1946. aastal Viljandimaal Tänassilmas sündinud prosaist ja luuletaja. 

Aabitsa tegi veel paremaks Epp-Maria Kokamäe illustratsioonid. Kes on see tuntud kirjanik?  

59. Milline ühine element leidub firmade Tissot, Victorinox, Swatch, Hanowa jmt. logol?   

60. Kes on esitaja?  
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61. Kelle lahkumiskõnet kuulete?  

62. 1967. aastal novembris valiti linnapeaks Carl Burton Stokes, kellest sai esimene suurlinna juhtiv 

mustanahaline linnapea. Ta oli ametis 1971. aastani. Linn on USA-s oma u 400 000 elanikuga 

rahvaarvult 51. kohal, osariigis 2. kohal. Eelmisel aastal kasutas NBA legend Isaiah Thomas linna kohta 

populaarset sõna „shithole“, mõistes enda sõnul täiesti, miks üks praegune superstaar sealt ära läks. 

Hiljem küll Thomas vabandas. Mis linn?  

63. Tamili keelt räägib umbes 75 miljonit inimest ning see on rahvuskeeleks loomulikult Sri Lankal ning 

veel ühes riigis. Seal on see üks neljast ametlikust keelest. Mis riigis? Näiteks on seal riigikeeleks ka 

mandariini keel. NB! India ei lähe arvesse, kuna tamili keel on ametlikus staatuses vaid Tamil Nadu 

osariigis.  

64. Skype on tuntud videokõnede süsteem, kuid loomulikult on sel konkurente. Oma süsteem on olemas 

Apple’il, mis mõeldud kasutamiseks erinevates i- ning Maci seadmetes. Mis nime see kannab?  

65. See, et suurvõistlustel võidab medali 78-aastane sportlane, on ikka üsna harukordne. Eelmise aasta 

Aasia mängudel nii aga läks, kui Indoneesia miljardär Michael Bambang Hartono, võitis pronksmedali. 

Hartono, kelle vara väärtuseks hinnatakse 11,7 miljardit dollarit ning kes on rikkuselt maailma 75. 

inimene, tegi enne tänavusi Aasia mänge intensiivset lobitööd, et ala, kus ta osales, lisataks 

spordivõistluse kavva. Mis alal sai Hartono medali?  

66. Mõni tänane saalisviibija kasutab ilmselt sammulugejat. Seega võiks teada ka seda infot, et päevas 

tuleb käia vähemalt … sammu, et asjast ka tolku oleks. Sellisel sammude hulgal ei ole aga teaduslikku 

tagapõhja kunagi olnud. Legend tekkis 1964. aastal pärast Tokyo olümpiamänge ning oli maailma 

esimese sammulugeja tootja reklaamtrikk. Manpo-kei tähendaski tõlkes … sammu lugeja. Mitmest 

sammust on jutt?  

67. Eelmisel aastal sai „Tuulte tahutud maast” Eesti läbi aegade vaadatuim dokfilm kinodes, kui seda 

vaatas ligemale 25 000. Senine rekord oli pärit 2007. aastast, kui ühte dokfilmi vaatas 18 300 inimest. 

Selle ajalooteemalise teose puhul peab märkima, et selle autorid pole eestlased, vaid hoopis 

ameeriklased Maureen ja James Tusty. Millisest filmist on jutt?  

68. 11-sentimeetrine Willendorfi Veenus on üks inimkonna vanemaid ja tuntumaid kunstiteoseid. 

Soovijad saavad vaadata seda ka muuseumis. Millisesse Euroopa pealinna tuleb minna, et seda kujukest 

ise näha?  

69. See legendaarne arvutimänguseeria sai alguse 1991. 

aastal ning koosneb neljast põhiosast (viimane 2011. 

aastal) ja neljast lisaosast. 1990ndatel oli see üks 

põhilisi tulistamismänge. Lisaks veel konsoolidele 

mõeldud seitse osa. Mängu peakangelast näete ka fotol. 

Mis mäng?  

 

 

70. 1955. aasta augustis tapsid kaks valgenahalist meest 14-aasta afroameeriklasest nooruki Emmett 

Tilli, kes olevat flirtinud valge naisega. Juhtumist kirjutatud laul „The Death of Emmett Till" („The 

Ballad of Emmett Till") oli aga ühe praegugi aktiivse laulja ja muusiku üks esimesi hitte. Kelle?    
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71. Kes oli esimene Moldova president, kes oli ametis aastatel 1990-1997? Naljaka kokkusattumisena 

on presidendi perekonnanime kandev tüüp nimitegelaseks Eduard Tüüri eelmisel aastal ilmunud 

jõuluraamatus „… armastus on õuna nägu“.  

72. Kes eelmisest aastast Eesti suursaadik Soomes? Mees oli sinnani Eesti suursaadik Poolas. Aastatel 

2008–2011 oli ta Eesti suursaadik Afganistanis ning on töötanud välisministeeriumi asekantslerina 

julgeolekupoliitika alal. küsitav oli koos Kalle Muuliga ka Kuku raadio esimese “Keskpäevatunni” üks 

osalistest. 

73. Mis nime kannab kaardil nähtav (punasega tähistatud sektor) Prantsusmaa 

valdus Antarktikas? Selle avastas 1837. aastal Jules Dumont d'Urville ning 

nimetas selle peaaegu 10 Eesti suuruse jäälahmaka oma naise järgi.  

 

 

74. Selle seadme leiutaja suhtes ei ole siiani üksmeelset seisukohta. Samuti ei saanud keegi selle eest 

Nobeli preemiat. 1959. aastal anti patent Bell Labsile, kuid samuti patenditaotluse esitanud Gordon 

Gould vaidlustas selle, mis tingis patendisõja, mis vältas kuni 1987. aastani. Mis seade? Esimese töötava 

seadme mudeli ehitas 1960. aastal Theodore Maiman.  

75. Millise unelmatepiiri alistas 1985. aastal esimese inimesena inglane Steve Cram?  

76. Neid algselt ainult juustumaitselisi plaksumaisi krõpse toodetakse 1948. aastal. Tootjaks on Frito-

Lay ning need on saadaval meiegi rämpstoidu riiulitel. Toote maskotiks on loom Chester. Mis krõpsud?   

77. Viimasel paaril aastal on seda noort 

Ameerika näitlejat (sündinud 1996) saanud 

näha kolmes auhinnatud filmis: 

„Manchester mere ääres“, „Lady Bird“ ja 

„Kolm reklaamtahvlit linna servas“. 

Esimeses filmis tehtud Patrick Chandleri 

rolli eest kandideeris ta ka Oscarile. Kes?  

 

 

 

78. Eelmisel aastal anti esmakordselt välja temanimeline tõlkeluule auhind, mille saamise kriteeriumiks 

oli üks tõlgitud luuletus. Selle sai Järvi Kokla, kes tõlkis soome keele edelamurdest hiiu keelde Heli 

Laaksoneni luuletuse „Pallaad“. Kelle (1914-1969) nime auhind kannab? Teda on Märt Väljataga 

nimetanud üldse Eesti parimaks luuletõlkijaks.  

79. Kui jätta makrotasand (kristlus, islam, budism jne.) kõrvale, siis millises Euroopa riigis on üheks 

populaarsemaks usundiks bektash?  

80. Mis aastal olid suured hitid kõik need lood? +-1 aasta = 1 punkt.  
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81. Millist nime kannab see germaanlaste hõim, mis koos anglite ja saksidega ründas 4. sajandil 

Suurbritanniat? Hõim andnud nime ka ühele Euroopa poolsaarele.  

82. See Prantsusmaa ja Euroopa üks suuremaid pankasid asutati 1894. aastal. Selle hüüdnimeks on La 

Banque Verte (Roheline Pank), kuna see on finantseerinud läbi ajaloo maaelu ja põllumajandust. Mis 

pank? Kuna 1998-2008 oli küsitav finantsasutus ühe profiratturite tiimi nimisponsoriks, on sellel oma 

koht ka Eesti spordiajaloos.   

83. Hundijahti on lubatud pidada varitsus- või hiilimisjahina 1. novembrist kuni 28. veebruarini. 

Erandiks on vaid kaks maakonda, kus on see lubatud 31. märtsini. Millistes maakondades?  

84. Kuidas nimetatakse materjale, milles võib elektrivool püsima jääda ka ilma vooluallika osaluseta? 

Üks sellistest materjalidest on ka raskemetall vismut. Ehkki tavaoludes on vismut küllaltki halb 

elektrijuht, on näidanud teadlaste, et poole millikelvinilise temperatuuri juures (üks kahetuhandik kraadi 

üle absoluutse nulli) kaob vismutil elektritakistus ära.  

85. Millised jalgpalliklubid on vastakuti derbimängus, mida nimetatakse De Klassieker?   

86. Venemaal matkajate seas on populaarsed peamiselt Siberis asuvad taliteed, mis võimaldavad sõita 

marsruute, mis muul ajal on täiesti läbimatud. Taoline tee tähendab lihtsalt lumele ja/või jääle 

sisselükatud sihti või siis lihtsalt mõne suurema auto tekitatud jälge, mida ka teised kasutavad. Kuidas 

nimetatakse taolisi taliteid?  

87. Küsitav on Marveli võimuahne koomiksitegelane, kelle eesmärk on koguda igavikukindale kokku 

kõik igavikukivid. Nii saaks ta endale allutada kogu universumi. Kes?  

88. Milline kunstnik kujutas on töödes (nii maalid kui skulptuurid) 

tihti oma nooremat venda Diegot? Ka Diego ise oli tunnustatud 

skulptor.  

 

 

 

 

 

 

89. Maja pildil asub Melbourne´i botaanikaaia (Fitzroy Gardens) 

territooriumil. See paigutati sinna 1934. aastal. Algselt ehitasid 

selle aga 1755. aastal ühe suurmehe vanemad Põhja-Yorkshire’is. 

Väheusutav, et küsitav ise seal elas, kindlasti käis ta seal oma 

vanematel külas. Kes?  

 

 

 

 

90. Kelle lugu esitab ansambel Placebo? Originaal pärineb küsitava artisti (sündinud 1958) viiendalt 

stuudioalbumilt „Hounds of Love“ (1985) ning on tema üks suuremaid hitte 1980. aastatel.  
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91. Riia lähedal Daugava jõe suudmes asus tsistertslaste ordu klooster, mis algselt oli varustusbaas 

ristisõdijatele. Selle ehitamist esmamainiti 1202. aastal, lõplik valmimisaeg on teadmata. Klooster 

kujunes peatselt Riia linna ning Liivi ordu vaidlusobjektiks. 1305. aastal müüs klooster oma valdused 

ordule, kes rajas samale kohale samanimelise kindluse. Mungad kolisid peatselt aga Padisele. Mis 

klooster?  

92. Ajal, mil räägitakse uuest võimalikust globaalsest kriisist, tuleb tähele panna igasuguseid 

indikaatoreid. Üks taoline (pigem naljaga pooleks) faktor, mis  võib (kuid ei pea) viitama sellele, kuhu 

majandus- või turutsükkel omadega jõudnud on – ning kas äkki peaks sellega seoses midagi tegema. 

Selle sisu on lühidalt see, et kui ühe kindla ameti esindajad hakkavad aktsiaid ostma, siis kipub haripunkt 

lähedal olema. Kes? Ka Tartus on sadu selle ameti pidajaid.  

93. Kui vaadata riiklikku vaktsineerimiskava, siis esimene vaktsiin, mida inimene peab saama, tuleb 

manustada juba 12 tundi pärast sündimist. Imikule tehakse sama vaktsiinisüst veel 1 ja 6 kuu vanuses. 

Mis tõve vastasest vaktsiinist on jutt?  

94. Maailma autonäituste hulgas on nn suur viisik: Detroit, Tokyo, Pariis ja veel kaks. Mis linnad on 

nimistust puudu – mõlemad on Euroopa linnad ja asuvad naaberriikides. Mis linnad?  

95. FIFA riikide edetabel avaldati esmakordselt 1992. aasta detsembris. Milline riik oli kõige esimene 

number 1?  

96. Millise tuntud moelooja esinduskauplustes kinnitatakse ostukoti külge valge paberist õis (roos). Ilus 

paberõis on muutunud ihaldatuks kollektsionääride seas ning nendega tehakse head äri ka 

internetiavarustel. Eestis saab küll selle moefirma toodangut osta, esinduskauplust aga ei ole.  

97. Kes on pildil olev Endla teatri näitleja? 

 

 

 

 

 

98. Nähtav söejoonistus pärineb ühest tuntud 

filmist. Kui filmis paistis, et seda joonistab 

filmi meespeategelane, siis tegelikult on 

autoriks hoopis linateose režissöör. Mis filmist 

on jutt?  

 

 

 

 

99. See erinevaid itaalia köögi saavutusi pakkuv restoranikett sai alguse Saksamaalt Hamburgist, kus 

avati uksed 2002. aasta oktoobris. Tänaseks päevaks on laienetud kõigile kontinentidele, kus asub üle 

200 seda nime kandvat toidukohta. Eestiski on neil kolm restorani – Tallinnas saab oma kõhtu orjata 

Solarises ja Hobujaamas, Tartus aga Kvartali keskuses. Milline restoranikett?  

100. Alustasime jõulu-, lõpetame unelauluga. Milline ansambel esineb?  


