
1. Millise sõja käigus leidsid Eesti territooriumil aset Pühajõe, Erastvere, Hummuli ja Kastre lahingud? Loetelu ei 

ole lõplik.  

2. Pildil nähtava ettevõtet nimetatakse ka Eesti Kütusepangaks. Kuigi tegemist on Tartu 

kandi ettevõttega, siis viimasel paaril aastal on jõudsalt laienetud ning teenindusjaamu leiab 

mujaltki. Mis ettevõte?  

 

 

3. Karl Martin Sinijärve abikaasa Urve on õppinud arhitektuuri, aga ka maastikuarhitektuuri. 

Doktorikraadi sai ta  Eesti Kunstiakadeemias muinsuskaitse ja restaureerimise erialal. Töötas pikka aega 

keskkonnaministeeriumis looduskaitse valdkonnas. Millise Tallinna linnale kuuluva asutuse direktor on Sinijärv 

aga 2018. aastast?  

4. Kuivõrd suure osa viimasel ajal Eestis toimunud mälumängudest (ja need leiavad aset enamasti mingis kõrtsis) 

on korraldanud Jaan Allik, siis järgnev küsimus. Nimelt käis ta mänge tegemas ka Muhumaal asuvas restoranis 

Koost. Milline ese on sealses murdes „koost”? Sobib toidukoha nimeks küll.  

5. Aadressimärgi @ kohta kasutatakse erinevates keeltes erinevaid sõnu, aga eesti keeles on kohanenud „ätt”. 

Andmekaitse ja infoturbe leksikon leiab selle kohta, et sellisel moel kasutamine väljendab poolkeelsust ning et 

vältida selle ekslikku tõlgendamist aadressiosana soovitab selle suulisel edastamisel kasutada hoopis üht 

loomahäälitsust. Millist loomahäälitsust (pange see kirja!)? 

6. 1990. aastate lõpus oli see kuulus sportlane üsna bravuurikas tüüp. Suvel Eestis puhkusel viibides osales ta 

siinsetel turniiridel ning sageli ebaadekvaatses olekus. Selline laiamine päädis intsidendiga, kus noormees oma 

autoga Vabaduse väljaku lilleklumpidesse põrutas. Õhtuleht kirjutas selle peale kommentaari, et see pole noorte 

iidolile kohane käitumine, mispeale mees järgmisel päeval toimetusse õiendama tormas. Asi lahenes siiski üsna 

rahumeelselt. Kes on see bravuurikas mees? Tema isik andis hiljem ainest ühe tegelaskuju loomiseks.    

7. Kes on see kunstnik, keda tabas 1955. aastal raskekujuline infarkt ja seejärel parema poole halvatus, mistõttu ta 

hakkas maalima vasaku käega? Vasakpoolne taies pärineb 1930. aastatest, parempoolne aga 1960. aastatest.  

 

 

 

 

 

 

 

8. Millise eesti mängufilmi üheks kõrvaltegelaseks on ka Tšingis-khaan? Teda kehastas filmis Dajan Ahmet. 

Filmis figureerib veel mõni teinegi ajalooline isik.   

9.  Kui õppisin ülikoolis ajalugu, oli mul kursavend hüüdnimega Šeik. Ülikooliõpingud jäid tal aga tookord pooleli 

ning lõpuks valis ta ajakirjaniku ameti. 2008. aastast on ta töötanud (kui vahepealne töö Teaduste Akadeemias 

välja arvata) Postimehes. Möödunud aastal sai temast lehe peatoimetaja. Kes?  

10. Kuulete ühte 1990. aastate suuremat hitti. Sel kümnendil tehti ka palju koledamat muusikat. Loo viisi autor on 

The Tuberkuloitedi liige Alar Aigro. Kes on kirjutanud aga sõnad? Tegemist oli ühe teise bändi frontmaniga.   

 

 

 



11. Tšornobõli tuumajaam oli tähtis asutus ja niimoodi oli ta kellegi nimeline. Kelle nime kandis kurikuulus 

tuumajaam?  

12. Silvio Berlusconi oli selle sajandi algul peaminister pea 10 aasta vältel. Siiski tuli 2006-2008 sisse paus, kui 

peaministriks oli küsitav mees. Ta oli peaminister ka aastatel 1996-1998. 1999-2004 oli Professori hüüdnime 

kandev poliitik ka Euroopa Komisjoni president. Kes?  

13.  Pildil olev taim on tulivõhk. Inglise keeles on selle nimi …-lily, sest 

välimuselt meenutab taim ühte looma, kes on valmis ründama. Ähvardav 

välimus peletab aga eemale rohusööjaid, kes muidu tulivõha nahka pistaks. 

Millise looma nimi sobib taime ingliskeelsesse nimesse? Küsimus on 

pühendatud Ove Põdrale.  

 

14. Tänapäeval on tavaline, et road tuuakse lauda ning neid süüakse käikude 

kaupa. Millise riigi järgi on selline serveerimine tuntud? Seda kutsutaksegi 

Service a la …, sest prantslastele tutvustas seda küsitava riigi suursaadik 1810. 

aastal. Prantsuse serveerimine muuseas on see, kui kõik toidud on juba lauale 

toodud ning sööjad teenindavad ennast ise.   

15. Kes on see kuulus keemik (1822-1895), keda on kujutatud nähtaval karikatuuril?  

 

16. Danuta Kozak on üks aegade edukamaid Ungari sportlasi. Tal on kaheksa 

olümpiamedalit (neist kuus kulda - Tokyos lisandus 1 kuld ja pronks) ning lisaks on ta 

14-kordne maailmameister. Mis alal on ta oma tiitlid võitnud?  

 

 

 

17. Adam Roberts (sünd 1965) on briti ulmekirjanik, kes nö tõsise ulme kõrval on kirjutanud ka rohkelt paroodiaid. 

Seda nii „Kääbikust”, „Doctor Whost” kui ka teistest. Milline tätoveering on Robertsi 2010. aastal ilmunud 

paroodia peategelaseks oleval lohel?  

18. Machete (pärisnimega Isador Cortez) on populaarne tegelaskuju, keda kehastab Danny Trejo ning keda on 

saanud näha peaosas kahes filmis. Tegelaskuju kui selline on pärit aga aastatest 2001-2011 valminud filmisarjast 

(kokku neli filmi, kõigi lavastajaks Robert Rodriguez). Millisest?  

19. 2021. aastal muutusid erinevates veebikeskkondades populaarseks videod, kus USA-s Texase osariigis elavad 

mõningad inimesed püüdsid vaatajaid veenda, et üks teatud loodusnähtus ei ole päris. Selle asemel on tegemist 

kas valitsuse või kes teab kelle poolt korraldatud suurejoonelise pettusega. Mille ehtsust püüdsid need inimesed 

kahtluse alla seada?  

 

20. Siobhan Fahey on olnud kahe populaarse tüdrukuteansambli (asutaja)liige. Esimesse kuulus ta aastatel 1980-

1988 ning teise 1988-1996. Nimetage mõlemad ansamblid! Kuulete ka mõlema bändi stiilinäiteid. 

 

 

 

 

 



21. Paari kuu pärast möödub 110 aastat Titanicu hukust. Reisilaev oli teadupoolest teel New Yorki. Kes oli tollal 

USA president, kui see katastroof aset leidis?   

22. Kui lahutame Saksa Riigipäeva saadikute arvust Euroopa Parlamendi saadikute oma, siis millise arvu me 

saame? +-1 annab 2 punkti, +-3 - 1 punkti.  

23. See Lähis-Ida kõrb (heebrea keeles Midbar Yehuda) piirneb läänes samanimelise mägismaaga, idas 

Surnumerega ning lõunas Negevi kõrbega. Kuigi seal sajab harva vihma, on seal palju jõeorgusid, mis on küll 

kuivad. Kõrbel on suur roll piiblilugudes. Näiteks elas seal Ristija Johannes, kes sõi rohutirtse ja metsmett. Jeesus 

oli seal 40 päeva ega söönud selle ajal jooksul midagi. Mis kõrb?  

24. Millise kange napsu kokteilid on Tom Collins, Singapore Sling ja Negroni? Aga ka Bramble, French 75, Gimlet 

jpt.  

25. See mõiste on pärit IT-valdkonnast ning seda kasutati algselt seoses häkkeritega. Tänaseks tähendab see 

nädalavahetust, kus üritatakse välja pakkuda ja leida võimalikult palju häid (äri)ideid. Kuigi mõiste on kasutusel 

ka seoses idufirmadega, siis tänapäeval kasutatakse seda suhteliselt kõigi valdkondade kohta. Milline inglise 

keelest tuletatud mõiste? 

26. Kes on see endine tippmängija, kes 2011-2014 viis Amsterdami Ajaxi treenerina neljal korral järjest Hollandi 

meistriks?  Sel perioodil seostati teda juba Liverpooli ja Tottenhami treeneriametiga. 2016. aastal mängis Ajax aga 

viimases voorus meistritiitli maha. Loodetud läbimurret tipptreenerina pole tulnud -  Milano Interis töötas ta kõige 

84 päeva, Crystal Palace’i juurest sai ta kinga pärast 77 päeva. 2018-20 oli ta Atlanta Unitedi peatreener ning 

vallandati sealtki. Viimase hundipassi sai ta möödunud suvel. Kes?  

27. Bertolt Brechti loomingust leiab ka näidendi (1939) just sellest renessansiajastu suurmehest. Näidendis ütleb 

see mees: „Mina usun inimesse, see tähendab – ma usun tema mõistusesse! Ilma selle usuta ei oleks mul jõudu 

hommikul voodist üles tõusta.“ Näidend on alates eelmise aasta sügisest ka Sadamateatri mängukavas, kus 

nimitegelast mängib Hannes Kaljujärv. Kellest pajatab Brechti näidend?   

28. Näitlejanna Sharon Stone meenutab oma elulooraamatus, kuidas ta ammustel aegadel tollal veel vähetuntud 

staari palga omast taskust kinni maksis, et vaid noormees oma filmi mängima saada. See juhtus 1995. aasta 

vesternis „Kiirem jääb ellu“ (The Quick and the Dead). Stone ei suutnud stuudiobosse veenda, et 18-aastane 

noormees on The Kidi rolli ideaalne valik ning niimoodi pidigi filmidiiva talle palka omast taskust maksma. Kellest 

on jutt? 

29. Millise maailmakuulsa objekti küljes (kahe meetri kõrgusel) 

asub see uks? Kui uks avataks, satuksime tühja 

tseremooniaruumi.  

 

 

 

 

 

30. Pikki aastaid oli traditsioonilise Eesti Kontserti uusaastakontserdile õla alla pannud Hennessy. Tänavu oli aga 

nimisponsoriks aga üks teine prantsuse konjakimark. Milline?   



31. Daam pildil on kuninganna Genepil (eluaastad 1905-1938). Tegemist on ühe riigi 

seni viimase kuningannaga. Naise elu jäi lühikeseks, kuna ta hukati stalinlike 

repressioonide käigus. Mis riigi kuninganna ta oli? 

 

32. Londonis Westminsteri piirkonnas asuv Methodist Central Hall on nagu nimigi 

ütleb kirik, aga ka konverentsikeskus. Tuntuks on see paik saanud sellega, et 1946. 

aastal toimus seal ühe organisatsiooni juhtorgani esimene istungjärk. Millise?  

 

 

33. Milline meri paikneb otse Venemaad ja Alaskat eraldava Beringi väina kohal?  See 

üsna väike meri on kodupiirkonnaks ka rohkem kui 2000-le jääkarule.  

34. Espresso on paljudele vajalik kohvijook. Millist nime kannab aga espressojook, kus kohvi kogus on sama, kuid 

vett on kaks korda vähem?  

35. Need valgud on kõrgmolekulaarsed bioloogilised katalüsaatorid, mis kiirendavad keemiliste reaktsioonide 

toimumist. 2018. aastal sai briti teadlane Frances Arnold nende uurimise eest Nobeli keemiaauhinna.  

36. Millised Euroopa riigid on pärast Tokyot endiselt ilma olümpiamedalita? Ühes neist on 3,5 miljonit elanikku 

ja teises 2,8 miljonit.  Tegemist ei ole naaberriikidega!  

37. Milline tuntud muuseum avati 1939. aastal ning kandis algul nime Museum of Non-Objective Painting? 

Praeguse nime sai muuseum 1952. aastal ning selle asutaja (1861-1949) auks.  

38. Temast oleks saanud suurepärane balletitantsija, kui põlvevigastus poleks 

unistusi nurjanud. Seejärel oli ta mõnda aega modell, tema näitlejakarjäär algas 

aga pangas. Tal polnud piisavalt raha, et üüri eest tasuda ja kui pangateller ei 

teinud tšekki rahaks, mida tal hädasti vaja oli, hakkas naine telleri peale karjuma. 

Seda karjumist nägi pealt üks agent, kes andis naisele oma nimekaardi ja nii see 

läks. Kes?  

 

 

 

 

 

39. Milline küla on hetkel  Eesti rahvaarvult suurim küla? See küla asub Rae vallas ja kosub iga aastaga üsna 

jõudsalt. 2020. aasta lõpus oli külas juba üle 2600 elaniku.  

 

40. Pjotr Tšaikovski on loonud ka kolm väga tuntud balletti: „Pähklipureja“, „Luikede järv“ ja … Selle kolmanda 

balleti peategelaseks on printsess Aurora, keda tabab hirmus needus, kui tema sündimisel jätab kuningakodu külla 

kutsumata kurja haldja Carabosse’i. Sama loo alusel on kirjutatud ka üks kuulus muinasjutt. Mis on balleti pealkiri?  

 

 



41. Pildil allkirjastavad president Arnold Rüütel ja 

välisminister Kristina Ojuland Eesti nimel Euroopa Liidu 

laienemislepingut 2003. aasta kevadel. Millise ajaloolise 

objekti jalamil see leping allkirjastati?  

 

 

 

 

42. Eurovision on ikka olnud poliitilise varjundiga lauluvõistlus. 2000. aastal esindas Iisraeli ansambel Ping Pong. 

Kuna riik pidas parasjagu sõda, siis lehvitasid bändiliikmed peaproovis provotseerivalt vihavaenlase lippu. 

Loomulikult nõudsid juudi poliitikud bändi kõrvaldamist ja karistamist, aga sama kordus ka finaalis. Mis riigi 

lippu Ping Pong lehvitas?  

43. Millist kahjurite püüdmiseks on see feromoonpüünis, millel nimeks Pilu?  

44. Mille kandmine hakkas Šotimaal muutuma tavaliseks 1720. aastatest, mil 

inglise ärimees Thomas Rawlinson asutas Invernessis rauatootmise? 

45. Felicette (tuntud ka koodnimega C341) oli Pariisi tänavakass. Ta on 

ainsana oma liigist teinud midagi, mis leidis aset 1963. aastal. Mida Felicette 

siiani ainsa kassina on teinud?  

 

46. See türklane sobib ainuüksi juba oma nime poolest pealikuks.  Ta on kolmas, kes on võitnud treenerina 

(esimesed kaks Dušan Ivković ja Aíto García Reneses) neli erinevat korvpalli eurosarja. 2002. aastal võitis ta 

Sienaga Saporta karika, 2012. aastal Istanbuli Beşiktaşega EuroChallenge’i ja 2015. aastal Istanbuli Galatasarayga 

EuroCupi. Möödunud aastal tüüris ta Istanbuli Anadolu Efesi Euroliiga võitjaks. Kes?  

47. Spordiajakirjanik Jaan Martinson on ka suur raamatusõber. Tema lemmikuks on üks konkreetne kirjandusžanr. 

Loetud raamatutes kirjutab ta oma blogis ning jagab vastavaid soovitusi Apollo klientidele. Samuti paneb ta iga 

aasta algul kokku eelmise aasta topp 10 ning tutvustab seda „Ringvaates“. Millise žanri fänn on Martinson?  

48. See on briti krimisari, mis räägib 

korruptsioonivastasest üksusest (AC-12), mille ülesandeks 

on leida politseis töötavad korruptandid. Kuue hooaja 

vältel püüti veenda, et selliseid politseinikke on palju ja 

korruptsioon on süstemaatiline. Jed Mercurio poolt loodud 

sarja kuuenda hooaja viimast osa vaatas Suurbritannias üle 

15 miljoni inimese. Mis sari?  

 

 

49. Inimestele müüakse tavaliselt kolme sorti tulekustuteid (on ka rasva- ja vesikustutid, kuid need on vähem 

levinud). Kaks neist on vaht- ja pulberkustutid. Milline on kolmas? See sisaldab küsitavat ainet veeldatud kujul. 

Seda tüüpi kustuti sobib hästi elektri- ja elektroonikaseadmete kustutamiseks, sest ei riku neid. Tahke materjali 

kustutamisel pole see aga nii efektiivne.  

50. Duo Ruut on pärimusmuusikat esitav kollektiiv, mille moodustavad Katariina Kivi ja Ann-Lisett Rebane. Nad 

laulavad ja mängivad üht instrumenti, mis on laval nende vahel. Millist pilli nad jagavad?  

 



51. 1536. aastal Greenwichi palee juures peetud rüütliturniiril kukkus see valitseja raskelt hobuse seljast. Hobune 

langes kuningale peale nii, et ta kaotas teadvuse. Rängalt viga saanud valitseja elu lõpuni ei toibunudki ning kuna 

ta piinles valudes, sai temast õel türann. Kellest on jutt?  

52. Novatek on suuruselt teine just selle tootja (ja suurim eratootja) Venemaal. Maailmas on ettevõte vastavas 

arvestuses 7. kohal. Ettevõtte suuromanikuks on Leonid Mikhelson ning selle aktsiad on noteeritud ka Londoni 

börsil. Mida toodab Novatek?  

53.  Erinevalt teistest Eesti mäletsejatest esineb nende seedekulglas vaid ühte liiki seedeprotsessis osalevaid 

ainurakseid (Entodinium dubardi), mille tõttu peab loomade toit olema mitmekesine. Eelmainitud ainuraksed on 

väga tundlikud tarvitatava toidu ühekülgseks muutumise suhtes: vahelduse puudumisel surevad nad välja. 

Entodinium dubardi puudumine seedekulglas võib põhjustada peremeesloomal seedehäireid ning halvimal juhul 

lõppeda koguni surmaga. Millistel mäletsejatel on sedavõrd tundlik seedimine?  

54. Võitlemaks võltsijate vastu, kes tema loomingu pealt kasu tahtsid lõigata, disainis see moelooja uue pruuni-

beežiruudulise kanga, mis sai tuntuks kui Damier' (prantsuse keeles malelaud). Muster teenis 1889. aasta Pariisi 

maailmanäitusel kuldmedali, kuid seda võltsiti edasi. Moelooja püüdis probleemi lahendada uue mustrilise 

kangaga, mis sai nimeks Monogram ning mille järgi tuntakse (ja võltsitakse) tema kaupu tänini.  Milline moelooja?                       

 

                                 

 

 

 

 

55. Pythagorase teoreem. Kui täisnurkse kolmnurga kaatetid on 3 ja 4 cm pikkused, siis kui pikk on hüpotenuus?  

56. Olümpiamängude ajaloos on nii suve- kui ka taliolümpiamängud mitu korda toimunud ühel ja samal aastal 

ning ühes ja samas riigis. Millises riigis juhtus see esmakordselt?  

57. Louis Wain  (1860-1939) oli briti kunstnik, kelle eripäraks oli see, et oma maalidel kujutas ta teatud ja tuntud 

loomi inimlikes olukordades. Mis loomad tal inimesi asendasid? Näitena võib nimetada tema meistriteost 1896. 

aastast „The Bachelor Party“ („Poissmeeste õhtu“).  

58. Austin Powersi vaenlaste hulgas on korealane Random Task, kes on paroodia Bondi tegelasest Oddjobist. Kui 

viimane mõrvas inimesi oma kaabuga, siis millise riideesemega saadab inimesi teise ilma Random Task?   

59. Põhja-Ameerika indiaanlaste rahvastel ja hõimudel oli kõigil oma keel, mistõttu kõneledes üksteisest aru saada 

ei pruugitud. Siiski on oli neil suhtlemisviis, mida valdasid kõik ning niimoodi suutsid üksteisele arusaadavaks 

teha. Milline suhtlemisviis?  

60. Näete kuulsat etteastet MTV videomuusika auhindade (VMA) 

2001. aasta tseremoonialt, kui küsitav esitas oma laulu „I’m a 

Slave 4 U“ ning tema õlgade ümber oli kahemeetrine ja 12-

kilogrammine albiinost tiigerpüüton Banana. Kes on see 

„maotaltsutaja“?  



 

61. Millisel kuupäeval on tehtud see foto?  

62. Kes on see soome poliitik, kes 1970. aastatel 

tegutses karmi abordiseaduse leevendamise, 

homoseksuaalsuse dekriminaliseerimise jm eest? 

Lisaks tegutses ta vabatahtlikuna noorte 

seksuaalnõustajana (näiteks vastas 

nõuandetelefonile).  

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Milliste elusolendite eest hoolitseb vana kombe kohaselt Jaapani keisrinna ehk praegu siis Masako? Selleks 

vajab ta ka teatud puu lehti.  

64.  Millise Euroopa autotootja on kõva tegija ka moemaailmas? Peamiselt on selle firma moeharu tuntud 

omanimeliste moenädalate korraldamisega, millest tuntuimad toimuvad Madridis ja Berliinis.    

65. Tänapäeval, kus paljud ei lase teadusest ega faktidest häirida, on paslik meenutada meest (1863-1947), kes oli 

vaieldamatult tegija, kuid samas enesekindlalt harimatu ja loll. Näiteks oli ta veendunud, et maakera ei talu 

pilvelõhkujate raskust ning linnad varisevad nagu mõnes piibliloos kokku. Kui insenerid üritasid meest veenda, et 

tegelikult pilvelõhkujad isegi vähendavad koormust nende all olevale pinnale, siis keeldus mees neid uskumast. 

Kes? Ta ei sallinud paljusid asju ning inimesi alates arstidest ja alkoholist lõpetades ülekaaluliste inimeste ja 

pastöriseeritud piimaga.  

66. Milline riik oli edukaim medalimaa Tokyo paraolümpial? Saak oli rohke – kokku saadi 207 medalit (96 kulda, 

60 hõbedat ja 51 pronksi).  Tegelikult on sama riik trooninud paraolümpia medalitabelite tipus juba alates 2004. 

aasta Ateena olümpiast.  

67. Kuidas nimetatakse New Yorgis asuvaid teatreid, mille saalid mahutavad 100-499 pealtvaatajat?  

68. Millise 2007. aastal esilinastunud menukas animafilm oli põhjuseks buumile, mille tulemusena kasvas 

koduloomana peetavate rottide müük vähemalt 50 %? Filmi peategelase nimeks on Remy.   

69. Kuidas nimetatakse pildil nähtavat 

treeningasendit (harjutust)?  Eelmisel 

aastal püstitas austraallane Daniel Scali 

selle uue kestusrekordi, suutes (nagu näha) 

hoida asendit umbes 9,5 tundi.  

 

 

70. Kuigi kuuldav artist väidab loos, et ta 

on lehm, on tema nimes hoopis teine loom. 

Keda kuulete?   



71.  Milline  loom imetas legendi järgi Romulust ja Remust? 

72. 2014. aasta oktoobris raputasid küsitava riigi pealinnast üle 300 km kaugusel  asuvat Vrbetice depood mitu 

plahvatust, tappes kaks sealset töötajat. Riigi peaminister  sõnas hiljem, et riigi ametivõimudel on „põhjendatud 

kahtlus Venemaa luureteenistuse GRU ohvitseride osalemise kohta Vrbetice piirkonnas asuva laskemoonalao 

plahvatuses". Samas riigi president ei leidnud, et venelased on asjaga seotud. Siiski põhjustas lugu eelmisel aastal 

rahvusvahelise diplomaatilise skandaali. Mis riigis see diversioon toimus?   

73. Milline Karakorami mäeahelikus asuv tipp oli kuni eelmise aastani viimane üle 8000 meetri kõrgune mägi, 

mille otsa polnud ronitud talvel? Esimestena tõusid selle tippu 1954. aastal Itaalia ekspeditsiooni liikmed Lino 

Lacedelli ja Achille Compagnoni.  

74. Mis Tiidu mäng see ilma koogiküsimuseta on. Küsin liivataigna põhjal 

tumedast šokolaadist kooki kirsside, pähklite ja seemnetega. Nime on saanud 

selle järgi, et tegemist on ühe 1982. aastal sündinud kuningliku kõrguse 

lemmikkoogiga. Saab ka Tartus osta. Mis kook?  

75. 1993. aastal siirdus vene kosmonaut Aleksander Serebrov missioonile 

orbitaaljaama Mir ning võttis kaasa ka Nintendo Game Boy. Seal mängis ta 

ühte mängu, mistõttu sai temast esimene inimene, kes kosmoses videomängu 

mänginud. Millist mängu Serebrov mängis?  

76. Korvpallis on pealtpanekud reeglina üsna efektsed. Aastatel 1967-76 oli 

aga pealtpanemine USA üliõpilaskorvpallis keelatud. See reegel oli seotud ühe 

tollase üliõpilase (ja hilisema NBA legendiga), kes pealtpanekuid väga 

armastas. Kelle nime see keeld kandis?    

 

 

 

77. Kes on need kaks kultuuri suurkuju, kes 1970. aastatel said 

hakkama ühise kunstiprojektiga?  

 

 

 

 

 

 

78. Filmis “Vääritud tõprad” (Inglorious Basterds) jahiti Brad Pitti tegelase juhtimisel nurjatuid natse. Nende, kes 

ellu jäeti, laubale lõigati pussnoaga midagi. Mis asi?  

79. Selle väga levinud haiguse esimest faasi nimetatakse prodroomiks. Selle ajal on inimene ärritunud, närviline, 

tekivad muutused söögiisus. Järgmiseks on paljudel aurafaas, mille ajal võivad tekkida nägemis-, rääkimis- või 

tundehäired. Kolmandaks on põhifaas, mis võib kesta tundidest kolme ööpäevani. Neljandaks on lahenemise faas. 

Mis haigus?  

80. Kes on see ooperitegelane, kes võrgutas „karjääri” vältel enda arvepidamise 1001 hispaanlannat, 640 

itaallannat, 231 sakslannat, 100 prantslannat ja 91 türgi kaunitari? Ooperit temast võib vaadata ka Vanemuises.  

 

 



81. Kelle (surnud 1970) matuserongkäiku näete? Selles osales 

vähemalt viis miljonit inimest ning seda peetakse suurimaks, mis 

Araabiamaades on toimunud. (Mõningail hinnanguil on see aegade 

suurim matus kogu maailma ajaloos.)  

82.  Kes on see eksdiktaator, kes oli tõsiselt sisse võetud kunagisest 

USA riigisekretärist Condoleezza Rice’ist? Oma kiindumuse märgiks 

olevat ta naisele saatnud rohkem 200 000 dollari väärtuses kingitusi 

ning lasi kirjutada ühel heliloojal (mõningatel andmetel oli selleks 

heliloojaks ta ise) loo, mis araabia keelest tõlgituna kandis pealkirja 

„Must lill Valges Majas”.  

 

83. Kuna nende lindude arvukus Lääne-Austraalias kasvas väga 

suureks ning nad kippusid rüüstama (vilja)põlde, siis korraldati nende 

vastu 1932. aastal suurem sõjaline operatsioon. Sõdureil olid kaasas 

isegi Lewise kuulipildujad. Mõne kuuga õnnestus maha nottida mõned 

tuhanded linnud. Kelle vastu seda sõda peeti?  

84. Disainer Janno Roodil tekkis kellade kujunduseks idee, kui ta nägi Elvis Presleyt oma muusikavideos "Always 

On My Mind" kandmas äärmiselt suurt käekella. Ta asutas 2012. aastal firma, mille nimi on kellafirmale igati 

sobilik ja meenutab kandjaile, et ka tempoka elu kõrval tuleb leida aega iseendale oluliste asjade jaoks. Nende 

reklaamkampaaniates on osalenud näiteks Ott Tänak, Genka, Ivo ja Robert Linna jpt. Milline kellafirma?  

85. Millise füüsikalise suuruse mõõteühikud on teiste hulgas ka baar ja torr?  

86. Kes on see Tuneesia tennisist, kes möödunud aastal võitis esimese araabia naisena WTA-turniiri? Juhtus see 

Birminghamis. 27-aastane mängija on Anett Kontaveidi hea sõbranna, mida tõestab ka pidev vastastikune 

lõõpimine sotsiaalmeedias.  

87. See Põhja-Iiri naiskirjanik (1965-2021) õppis näitlejaks, kuid saavutas suuremat edu kirjutamisega. Tema 

teoseid on müüdud üle 30 miljoni kogu maailmas. Kõige edukam on “Seitsme õe” (Seven Sisters, 2014-21) 

raamatusari. Kes? Tean, et mitmed mu naiskolleegid on selle kirjaniku talendi suured austajad.  

88. Selle telesarja (tehakse alates 2005. aastast, praeguseks 18 hooaega) üks 

meeldejäävamaid hetki oli, kui 11. hooaja lõpus sai autoavariis surma üks peategelasi 

doktor Derek „McDreamy" Shepherd. Tegelase väljakirjutamine sarjast oli  aga 

sundkäik, kuna teda mänginud näitleja Patrick Dempsey oli sarja loojatega nugade 

peal. Siiski aeg-ajalt on tegelane ekraanile uuesti ilmunud - kas siis meenutustes või 

teiste tegelaste unenägudes. Milline telesari?  

89. Rooma linna hiilgeaegadel oli neid asutusi linnas ca poolsada. Poliitikud olid 

võtnud oma südameasjaks hoida nende hinnatase madalal, et ka madalamad 

ühiskonnakihid saaksid teenuseid muretult tarbida. Mis asutustest on jutt?  

90. Viimasel ajal on tõusetunud naiste ja nende diskrimineerimise teema eesti 

muusikas. Kui võtta Raadio 2 aastahiti eesti lood, siis on ligemale 30 aasta vältel 

võitnud tiitli kolm naissoost sooloartisti. 2000. aastal Ines, 2008. aastal Kerli Kõiv ja 

2019. aastal … Kes?  

 

 

 

 

https://et.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley


91. Kuni 19. sajandi lõpuni oli Lõuna- ja Kagu-Aasias (eriti Indias) üsna levinud hukkamisviis, kus süüdimõistetu 

saadeti looja karja ühe looma kaasabil. Kusjuures loom oli välja koolitatud nii, et vajadusel tappis ta süüdimõistetu 

kiiresti, kuid võis teha seda ka pikalt ja piinarikkalt. Mis loom oli tapariistaks?  

92. See prantsuse kontsern on üks suuremaid kuller- ja pakiteenuse osutajaid ka Eesti turul. Pakid toimetatakse 

klientideni süsinikneutraalselt. Mis firma?  

93. Eelmisel suvel UNESCO teatas, et lisas ma maailma kultuuripärandi nimekirja just selle Vahemere rannikul 

asuva linna. Mis linna vaateid näete?  

 

 

94. Neid jalanõusid hakati tootma 1984. aastal. Tootev ettevõte lootis müüa selle aasta vältel 100 000 paari, aga 

tegelikult müüdi 4 miljonit. Mis jalanõud? Ainuüksi tootja nimest ei piisa, kirjutada tuleb konkreetne bränd.  

95. NASA algatab selle kümnendi lõpus selle planeedi uurimiseks kaks suuremat programmi. Üks missioonidest 

kannab nime DAVINCI + ja teine VERITAS. Aastal 2029 käivitatav DAVINCI + lendab planeedist kaks korda 

mööda, teeb fotosid ja viskab viimaks sondi atmosfääri, et uurida selle keemilist koostist. Aastal 2028 käivitatava 

VERITASe peamine eesmärk on õppida, kuidas planeet kujunes just selliseks nagu see on. Mis planeeti uurima 

asutakse?  

96. Mitme kümnevõistleja isiklik rekord on 

suurem, kui Mount Everesti tipu kõrgus meetrites 

üle merepinna?  

97. Millisel toote etiketil võib näha Rumeenia 

hobikunstniku Gheorghe Babet maali „Ora 

Pranzului“ („Leiba luusse laskma“)? 

98. Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalil 

anti möödunud aastal  esimest korda välja auhind, 

mille sai festivali parim teadusulmefilm ja selle 

valis välja Eesti Ulmeühingu žürii. Auhind kannab 

ühe tuntud ulmefilmi (1979) nime. Mis auhind?  

 

 

99. Millise sümboli ametlikuks nimetuseks on inglise keeles „octothorpe“? Tänu sotsiaalmeediale teame seda 

märki väga hästi, kuid teise nimega. Vastuseks võite selle ka joonistada.  

100. Kelle koostööd kuulete?  

 

 

 



Vastused  

1. Põhjasõda  
2. Terminal Oil (Tartu Terminal)  
3. Tallinna botaanikaaed  
4. Lusikas  
5. Mäu  
6. Martin Müürsepp (tegelaseks Mürka Perse)  
7. Adamson-Eric  
8. „Malev“  
9. Marti Aavik  
10. Tõnu Trubetsky  
11. Vladimir Lenin  
12. Romano Prodi  
13. Kobra  
14. Venemaa (Service a la Russe) 
15. Louis Pasteur  
16. Aerutamine (kanuusõit)  
17. Tüdruku („The Dragon with the Girl Tattoo“)  
18. „Väikesed spioonid“ (The Spy Kids) 
19. Lumi  
20. Bananarama, Shakespeare’s Sisters  
21. William Howard Taft 
22. 31 
23. Juuda kõrb  
24. Džinn  
25. Häkaton  
26. Frank de Boer  
27. Galileo Galilei (näidend „Galilei elu“)  
28. Leonardo diCaprio  
29. Kaaba tempel Mekas (täpsemalt must kivi)  
30. Remy Martin  
31. Mongoolia  
32. ÜRO  
33. Tšuktši meri  
34. Ristretto 
35. Ensüümid  
36. Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina (vastuseks 
sobib ka Malta)  
37. Guggenheimi muuseum New Yorgis  
38. Charlize Theron  
39. Järveküla 
40. „Uinuv kaunitar“ 
41. Ateena Akropol  
42. Süüria  
43. Üraskid  
44. Kilt  
45. Käis kosmoses  
46. Ergin Ataman  
47. Krimkad  
48. „Äraostmatud“  („Line of Duty") 
49. Süsihappegaasi- ehk CO2 kustuti  
50. Kannel  
51. Henry VIII 

52. Maagaas  
53. Metskits  
54. Louis Vuitton  
55. 5 cm  
56. Prantsusmaal (1924 taliolümpia Chamonix’s ja 
suveolümpia Pariisis)  
57. Kassid  
58. Kingaga  
59. Viipekeel  
60. Britney Spears  
61. 11. septembril 2001  
62. Tarja Halonen 
63. Siidiussid  
64. Mercedes Benz  
65. Henry Ford  
66. Hiina  
67. Off-Broadway  
68. „Ratatouille“  
69. Plank (planku tegema)  
70. Doja Cat  
71. Emahunt  
72. Tšehhi 
73. K-2  
74. Prints Williami kook  
75. „Tetris“  
76. Kareem Abdul Jabbar  
77. Alice Cooper, Salvador Dali  
78. Haakrist  
79. Migreen  
80. Don Giovanni  
81. Gamal Abdel Nasser  
82. Muammar Gaddafi  
83. Emud  
84. Aegaon  
85. Rõhk  
86. Ons Jabeur  
87. Lucinda Riley  
88. „Grey anatoomia“  
89. Bordellid  
90. Liis Lemsalu („Kehakeel“)  
91. Elevant  
92. DPD  
93. Nice (Nizza)  
94. Air Jordan  
95. Veenus  
96. Kuus  
97. Dreameri vein  
98. Navigaator Pirxi auhind  
99. Hashtag (#, trellid)  
100. Elton John ja Dua Lipa  
 

 

 


