
1. Treener ja mängija. Mis on nende nimed? Esineb ka aegadeülene side. 

 

 

2.  Näete stilli sel aastal esilinastuvast filmist. Mis filmist? Kes on režissöör? Ja kes on suures plaanis 

olev näitleja? Muide, nagu ta vanavanaisal, vanavanaonul, vanaisal, pole temalgi teatriharidust.  

 

3. On 17. juuni 1981. esietendub lavastus. Lavastaja on Rein Agur. Lavakujunduse (mis on suures osas 

siiamaani kasutuses) autor Riina Vanhanen. Justnimelt, siiamaani. Tegemist on eesti pikimalt repertuaaris püsinud 

lavastusega. Tänaseks mängitud napilt pealt 700 mängukorra. Praegu mängivad Are Uder ja Riho Tammert. 

Tsiteerime tutvustust - Tule vaatama ja saad teada, mida tähendavad linnulaulud ja kuidas kõlavad ussisõnad, mis 

hull lugu juhtus hobuse ja hundiga, kuidas kits karjas käis, kustpoolt puhub tuul ning kuidas kirevad Rägavere 

kuked. Mis lavastus? 

4. Mis nime all on meile tuntud  2-(4-isobutüül-fenüül)-

propioonhape, C13H18O2? Esmakordselt sünteesiti see 1961 

aastal Suurbritannia firma Boots Group tehases, müügile tuli 

1969, laiemalt 1983. USA turul on see tuntud ka näiteks nimede 

all Advil ja Motrin.  

5. Kes on pildil? Bändinimi annab ühe punkti. Muide, 11. 

augustil käesoleval aastal esines ansambel Helsinkis Flow 

festivalil. Ning bändi viimase albumi nimi on „4:13 Dream“.  

  



6. Mis mark, mis mudel? Visiooni või kontseptsiooniauto on inspireeritud teosest, mida täna saab 

kirjeldada numbriga 2 790 000 000, ligikaudu. Samamoodi on selle teose nimest tuletatud ka mudelinimi, mille 

suudab ka seda teadmata moodsamal moel ortograafiaga manipuleeriv mälumängur tuletada.  

  

7. Endine Nõukogude Sotsialistlik Vabariik. Moodustatud 

1940. Vihjeks võib ütelda, et üpris kindlasti rõhuv enamik 

siinviibijaid selles liiduvabariigis käinud ei ole, kui üldse keegi.  

Misnimeline?  

 

 

 

8. "Liivakellade parandaja", "Kadunud kindapood", "Päeva lõpus",  "Igavene kapten", "Minuga seda ei 

juhtu", "Oma saar", "Remondimees", "Puudutada kuud",  "Mälutempel", "Meistrite liiga". Kelle teosed? 

Mõistagi ei ole nimekiri täielik. Siintoodutest esimene on dateeritud aastaga 2001, viimane 2018. Autor on 

sündinud 16.10.1971. Ta lõpetas 1990. aastal Tamsalu Keskkooli. Aastatel 1992–1993 õppis Tallinna 

Pedagoogilises Instituudis eesti keelt ja kirjandust. Ta on töötanud Tamsalu Kultuurimaja kunstilise juhina. 

Aastatel 1994–1995 Saue Keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Tartuga oli tihedalt seotud aastail 2011-

13. 

 

9. Toome siin ära laulu esimese salmi ja küsime kes on sõnade autor? Sündis 22.06.1936 Texases, isa oli 

USA õhujõudude ohvitser, vanaisa aga rootsi armee ohvitser. Ta on kolm korda abielus olnud, samuti on tal olnud 

Suhted Janis Jopliniga (kuni naise surmani) ja peale seda Barbara Streisandiga. IMDB annab alajaotusena 

soundtrack talle osaluse 144jas filmis, näitlejana seevastu 117es. Näiteks oleme me teda näinud Blade kolmes 

osas ja Mel Gibsoni Paybackis. Niisis, kes?   

 

Take the ribbon from your hair 

Shake it loose and let it fall 

Lay it soft against my skin 

Like the shadows on the wall 

Come and lay down by my side 

Till the early morning light 

All I'm takin' is your time 

Help me make it through the night 

 

10. Möödunud aasta 29. novembril purunes korvpalli Euroliiga ühes mängus ühe mängija poolt visatud 

punktide rekord. Sama NBA rekord pärineb aga juba 2. märtsist 1962. kes on need rekordimehed. Ja kui suur 

on rekordmängudes rekordimeeste visatud punktide arv summeeritult (plussmiinus 1). 2 õiget 1 punkt.  



11. Üks Riigikogu toetusrühm algatas möödunud aastal projekti „Maša jakaru“. Projekti algatajateks on 

Maria Jufereva-Skuratovski ja Kaido Höövelson. "Peamine, mida püüan läbi isikliku kogemuse /…/ selgeks 

teha, on see, et probleemiga ei tohi jääda üksinda," ütles Jufereva-Skuratovski. "Alati peab abi otsima ja kui 

mingil põhjustel pole õnnestunud ühelt inimeselt tuge saada, ei tohi pead norgu lasta. Tuleb edasi otsida 

inimest, kes saab aidata nõu või teoga. Peab kasutama kõiki võimalusi." 

See oli tsiteering pressiteatest. Mis toetusrühm? 

 

12. Mida jäetakse endale meelde järgmise mnemotehnikaga. Arrogant Boys Seem Clever, Howard 

Particularly. Lisavihjeks, jutt käib XVI sajandist. 

 

13. Wiedemanni sõnaraamatus on nimisõna jõgev omadussõnana jõgeva. Ühe võimaliku variandina on sealt 

ka Jõgeva nimi, mis pole 16ndast sajandist muutunud. Mida tähendab jõgev wiedemanni järgi? 

 

14. Parima komöödiaseriaali Kuldgloobus ja parima komöödianäitleja Kuldgloobus. Mõlemad on pildil. 

Nimetagegi mõlemad.  

 

15. Kes laulab? Täispunktid saate, kui nimetate nii esineja- kui kodanikunime. 
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16. Euroopa top 5 jalgpalliliigadeks loetakse Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania ning Inglismaa 

kõrgliigasid. Kui palju eestlasi on seal aegade jooksul mänginud? 

 

17. Millega on Sergei Krikaljov ära teeninud nimetuse “Nõukogde Liidu viimane kodanik”? 

 

18. /---/ tarbimist püüdis keelustada Rootsi kuningas Gustav III (1771-

1792). /---/ tarbimine maksustati, nii et see oli jõukohane vaid jõukatele 

inimestele. Kes polnud maksu õigeks ajaks tasunud, sellelt konfiskeeriti /---/ 

valmistamis- ja manustamisvahendid. Sellega on seotud ka Rootsi esimene 

kliiniline uuring. Nimelt pakkunud kuningas võimaluse kahele 

surmamõistetud identsele kaksikule muuta karistus eluaegseks vangistuseks, 

kui üks neist  /---/ igapäevaselt ja suures koguses tarbib. Väidetavalt suri /---/ 

mittetarbinud kaksik esimesena ning ka kuningas ise suri ilma uuringu 

lõpplahendust nägemata. Tänapäeval on  /---/ Rootsis endiselt väga 

populaarne. Mis on/---/? 

 

 

19. 7. augustil 2019 kell 9.12 teatas tulevane isa Facebookis oma fännidele selle pildiga, et oodata on uue 

ilmakodaniku sündi. Pildil on ca 4900 laiki või muud emotsioonireaktsiooni ja 42 jagamist. 14. jaanuaril poeg ka 

sündis. Kes on isa? Ahjaa, tänase seisuga on isal 482 punkti. 

 

20. Delfi Selle ulatusliku piirkonna (ca 35 000 km2) pinnavormid on püsinud üsna muutumatuna 55 miljonit 

aastat. Küsime siiski konkreetsemat kohta, kuhu ligipääsemiseks tuleb lähimast asustatud punktist, Nauklufti 

rahvuspargi väravast Sesriemist sõita 66 km mööda Tsauchabi jõe orgu. Koht on populaarne turistide hulgas, aga 

jäädvustatud ka lugematutel plaadiümbristel ja muusikavideotes. Selles kohas on filmitud üsna mitu ulme-, 

põnevus- ja õudusfilmi. Tuntuim nendest on vast Tarsem Singhi ulmeõudukas The Cell (2000), kus teiste hulgas 

teevad kaasa ka näiteks Jennifer Lopez, Vince Vaughn, ja Vincent D'Onofrio. 

    

  



21. Viikingid nimetasid laupäeva “laugardagr”. Mida see tähendas? Samast tulevad usutavasti ka soome 

lauantai ja eesti laupäev. Ning võib ka ütelda, et eestlaste tänapäevasesteski harjumustes on see traditsioon 

säilinud, mitte küll kõigil meist, aga paljudel. Esperanto keeles kõlaks see lavotago. 

 

22. Kes? Olümpiakuld ja pronks (värvilisel pildil). Sündinud 28. mai 1961. Tähelepanuväärne on, et 

maailmatasemel võistlustel on ta lisaks olümpiamedalitele jõudnud esikolmikusse vaid kolm korda, kuigi võistles 

ta rahvusvahelisel tasemel seitse hooaega.  

 

23. 1964. aastal sõlmiti Nikita Hruštšovi eestvõttel NSVL ja Iisraeli vaheline leping nr. 593, millega 

nõukogude valitsus müüs Iisraeli valitsusele 22 Palestiinas asuvat peamiselt kiriklikku kinnisvaraobjekti. Tehingu 

hinnaks oli 4,5 miljonit dollarit, kuid seda ei võetud rahas, vaid Nikita eelistas üht kaubaartiklit, mille järgi hakati 

lepingut kutsuma ka "... lepinguks". Millega maksis Iisrael NSVLiidule 167000 m2 ajaloolise kinnisvara eest? 

Vibamisi vihjena võib lisada, et vähe on vastamisel eelis neil, kes mäletavad nõukaaegseid valimisi.  

 

24. See 520. meetri pikkune Tartu tänav on kandnud 1924. aasta riigipöördekatses osalenud ja hukka saanud 

kommunisti nime. Aga ka Vabadussõjas võidelnud ja sellesama mäsu mahasurumises olulistst rolli mänginud 

kindrali nime.  Aga üksiti ka ühe Tartus 16. sajandil tegutsenud raehärra nime, mehe, kes ka Venemaa 

diplomaatiliste saatkondade tõlgina Euroopas tegutses. Teda seob tänavaga eelkõige see, et tal oli maatükk tänava 

tänasel asukohal. Nimetage need kolm meest ja ühtlasi tänavanime.  

 

25. Helilooja?  

 

https://1drv.ms/u/s!Atq768eRb8MOgokyDXWfSBRFnYauZw?e=oDbLnI 

  



26. Delfi tegi 20 aasta puhul kokkuvõtte artiklites enimnimetatatud eestlastest. Nimeta kolm naist, keda on 

seal 20 aasta jooksul enim mainitud. 

 

27. Missugust Nõukogude-aegset tippfunktsionäri on siin kirjeldatud? “Tema oskus alati võitjate poolel 

olla oli seotud üleloomuliku juhtimisoskusega. Ta toetas Stalinit võitluses Trotskiga, siis mõistis hukka Stalini 

pärandi ja tõusis Hruštšovi valitsuse all Ülemnõukogu presiidiumi esimehe kõrgele ametipositsioonile. Siis 

hääletas Hruštšovi minemakihutamise poolt ja saavutas Brežnevi poolehoiu, jäädes taktitundeliselt pensionile 

aastal 1965. /.../ Tema karjääri võttis kokku vemmalvärss: “Ilitšist Ilitšini, ilma infarkti ja insuldita.”  Tema 

välimust kirjeldatakse nõnda: /.../ tema kullinina rippus vuntside kohal, mis olid rohkem trimmitud ja soetud kui 

kaaskaukaaslase Stalini omad.”  (Anya von Bremzen) 

 

28. Millisest eesti kultuuriloos olulisest teosest on pärit see tekstikatke? 

 

Uus ja kõige kaasaegsem tehnika, 

Elektroonika viimane sõna, 

Valmis liikuma igasse punkti, kõrvalekaldumatult 

Sihti tabama, 

Peatama, rivist välja lööma, hävitama, 

Võitlusvõimetuks tegema, 

Haavama, teadmata kaotama, 

Tapma, 

Tapma raua, terase, kroomi, titaani, 

Uraani, plutooniumi 

Ja paljude teiste elementidega! 

 

29. Näete skitseerituna kahte eesti linna 17. sajandil. Mis linnad? 

 

 

 

30. Kes esineb lauluga? 
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31. Okavango jõgi voolab kolme riigi Angola, Namibia ja Botswana territooriumil. Tema vesikond on ca 530 

000 km2, pikkus 1700 km ja voolumaht keskmiselt 475 m3/s, mis teeb aastaseks vooluhulgaks ligi 11 km3. Tema 

alamjooksule jääb Aafrika üks suuremaid, rohke ja mitmekesise loomastikuga Moremi rahvuspark. Mille poolest 

on see jõgi eriline? 

 

32. See raadiojaam alustas tegevust Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus asuvas sinises merekonteineris 1. 

mail 2018. Tänaseks on selles raadiojaamas eetrisse antud üle 160 erineva saate ja seal toimetab ligikaudu 200 

saatejuhti, kes on aktiivsed tegijad Eesti muusika- ja kultuuriväljal. Nimetatagu raadiojaam! 

 

33. Psühhiaatrilises praktikas on kasutusel Reichardti sündroomi kindlakstegemisel nn valge lehe katse, mida 

kasutatakse deliiriumikahtlusega patsientide puhul. Milles see seisneb? Võite ka vastata, et mida palub 

psühhiaater patsiendil teha. 

 

34. Nad on Jaapani põhjaosas ja vähesel määral Venemaal elav põlisrahvas, kes nii keeleliselt, kultuuriliselt 

kui geneetiliselt erinevad tugevasti jaapanlastest. Nende viimasel ajal eelistatud endanimetus on utari 

'seltsimehed, kaaslased', sest nende omanimetus on Jaapanis muutunud halvustavaks. Nende täpne arv on 

teadmata, sest paljud neist eelistavad oma etnilist päritolu varjata; neid võib olla 20 000...150 000. 1999. aasta 

rahvaloendusel saadi nende arvuks Hokkaidōl 23 767; Venemaal on rahvaloendusel loendatud 109 selle rahva 

esindajat. Keel on äärmiselt ohustatud, seda valdavad vaid üksikud inimesed. Väike osa neist elab Sahhalinil, 

enamik Hokkaidō saare lõuna- ja idarannikul. Nad on elanud ka Kuriilidel.  

Neid on peetud Jaapani põlisasukateks. Mõnikord on neid peetud Jaapani Jōmoni perioodi elanike järglasteks. 

Mütoloogia järgi tulid nende esivanemad taevast. Rahva pärimuse (Yukar) järgi elasid nad oma praegusel asualal 

"sada tuhat aastat enne Päikese Laste saabumist". Nende keele päritolu on teadmata. Keelt peetakse isoleeritud 

keeleks, millel puuduvad teadaolevad sugulaskeeled (on otsitud seoseid paleosiberi ja austroneesia keeltega). 

Geneetiline sugulus seob neid nivhide, itelmeenide, tšuktšide, korjakkide ja aleuutidega. Naistele on iseloomulik 

suutätoveering, meestele lopsakad juuksed ja habe. Mis rahvas? 

 

35. Kuulete SOFI TUKKERi lugu Good Girl, mis on ühe meiegi ekraanidel jooksva seriaali tunnuslooks. 

Märkimisväärne on, et muusikapala saatel esitatakse igas seriaali episoodis erinev tantsunumber. Mis seriaal? 
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36. 2018. aasta seisuga oli Tartu linnas 6 ettevõttet kus töötas üle 400 inimese. Neist kolmandal kohal on 

Tulundusühistu Tartu Tarbijate Kooperatiiv (Coop Tartu) 436 töötajaga, teisel Playtech, 526 palgalisega. Küsime 

esimesel kohal asuvat ettevõtet, vihjeks veel niipalju, et selles töötab 635 inimest. Ettevõte on asutatud 1994. 

võrdluseks, samal aastal oli Tartu Ülikoolis 2934 töötajat.  

37. Mida väljendab, kujutab, kirjeldab see kaart? 

  

 

38. Vähemalt ajakiri Rolling Stone loeb rokenrolli alguseks üht kindlat päeva 1954. aastal, kui Sun Studios 

üks artist ühe laulu salvestas. Kes ja mis laulu? 

39. Inimeseküsimusi on olnud küll palju, aga siiski mängu lõppu veel üks, mis pühendet KUKU 85. 

sünnipäevale. Kes on pildil olevad mehed? Keskel on ühe neist naha- ja köitekunstnikust abikaasa Adele (1901-

1994).  

 

 

40. Heliküsimus. Mootoritüüp? https://1drv.ms/u/s!Atq768eRb8MOgolc5SMZ_nHwfwGqZA?e=Dwva4f 

 


