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1. Pildil olev lipp oli keskaegsete Prantsusmaa kuningate 

lahingulipuks, viimati kasutati seda teadaolevalt 

prantslaste jaoks õnnetult lõppenud Agincourt’i lahingus 

1415. a. Selle heiskamine tähendas, et vange ei võeta ja 

alistunuile armu ei anta, kuni see on langetatud: taktika, 

mis oli mõeldud ennekõike vastaspoole aadlike 

hirmutamiseks, kes muidu võisid vangilangenuina loota 

enda väljalunastamisele. Lipu nimetus on võimalik 

mõõduka fantaasia abil tuletada ladina või prantsuse keele 

oskuse baasilt, aga tavainimese jaoks on ilmselt tuntum 

vendade Jochnick’ute poolt 1967 Rootsis rajatud firma, 

mille nimi erineb lipu nimest vaid ühe tähe võrra. 

Nimetage neist emb-kumb! 

 
2. Selle musitseerimisviisi juured on New Yorgi 1980ndate alguse tänavakultuuris. Kõige tuntum 

jõuproov kajastub ilmselt filmis „8 miili“ (2002), kus peaosa mängib Eminem. Võistluseks 

valmistudes otsitakse või mõeldakse välja tulevase vastase nõrgad kohad ja tehakse neist riimid 

ehk punchline’id, mida näod vastamisi seistes või liikudes kordamööda üksteisele näkku 

räpitakse, mille juurde käib asja juurde kätega žestikuleerimine ja miimika, millega end 

kehtestatakse ja agressiivsust lisatakse. Et sellel asjal õiget eestikeelset vastet polegi ja seetõttu 

küsime ingliskeelset terminit? Vihjeks, et eesti keeles on kasutatud „võistlusräpi“ nime, mis 

kaudselt haakub ka ingliskeelse vastega. Termin sisaldub ka aastatel 2001–2010 toimunud n-ö 

Eesti meistrivõistluste „MC...“ nimes, mille on võitnud Tommyboy, Põhjamaade Hirm, 

Abraham jt, samuti võis seda näha ka noortesarjas „Miks mitte?“ 

 

3. 

 

Kirjutab Kroonika uudistetoimetaja Jaanus 

Hämarsoo: „... lugesin küsitud 6 eurot letile – mulle 

lihtsalt meeldis see töö! Imestasin veel, et kuidas on 

keegi suutnud luua ühe mu lemmikkunstnikuga nii 

üks-ühele stiilis....“ Hiljem kunstnikuga ühendust 

võttes selgus, et see ongi tema töö, mis oli jäänud 

signeerimata ja lahkelt tegi seda 15 aastat hiljem. 

Niisiis võib Arsenali Uuskasutuskeskusest 

omandada ka 6 euroga maali, mille reaalne hind on 

kuni 2000 eurot. Kelle maal? 

 

 

4. Toode, mida paljud meist on, vähemalt lapsepõlves, söönud, koosneb peamiselt kuivast 

defibrineeritud veise verest, millele on lisatud kondenspiima, mett, askorbiinhapet ja näpuotsaga 

veel mõningaid aineid. Esimese sellelaadse toote valmistas 1890 Dr. Hommel Šveitsis, 

kaubandusvõrgus on see müügil tänaseni. Mis tootega on tegu? 

 

 

5. 1968. aastal kirjutatud laulu „Vana klaver“ autorid Gennadi Podelski ja Uno Laht ei saanud oma 

loominguks ainest mitte Otepäält, nagu sageli arvatakse, vaid hoopis ühest Purgatsi järve kaldal 

asuvast puhkekeskusest. Järv kuulub puhkekeskusega sama nime kandvasse järvestikku. Järvest 

150 meetri kaugusel asub Sisaliku järv ja 350 meetri kaugusel Urbukse järv. Millisest 

puhkekeskusest on jutt? 
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6. Näete üht habemikust 

väravavahti oma 

eksklubi (AS Roma) 

juhendamas. Praegusel 

hetkel on Inglise 

kõrgliigatasandil tema 

selja taha keeruline palli 

saata. Kes? 

 

 

 

 

 

 

7. Peatselt linastuva „Troonide mängu“ viimase hooaja auks küsime selle tootja HBO 

kõige esimest seriaali. See läks USA-s eetrisse 1997. aastal ning kokku tehti sellele 

kuus hooaega (56 osa). Sarja tegevus toimub ühe vangla eksperimentaalses 

eriosakonnas Smaragdlinnas (Emerald City), kus selle ülem ja ta abilised püüavad 

retse piitsa ja ennekõike präänikuga ümber kasvatada, kuid hästi see ei õnnestu. Mis 

sari?  

 

 

 

8. 2018.aasta 1.aprilli telesaates „Hommik Anuga“ oli saatekülaliseks teiste seas 

Aleksei Turovski, kes rääkis Eestis nähtud uuest võõrliigist. See imetaja on muidu 

laialt levinud Aafrika põhjaosas, Lähis-Idas ja Hindustani poolsaarel. Kunagi on 

elanud ka Euroopas, kuid sealt tänaseks välja surnud. Mis loomaliigi esindaja 

Turovski jutu järgi eesti metsades ringi luusis? (Liigi eest 2 p, perekonna eest 1 

p.) 

 

 

9. Mõnda inimest tuntakse rohkem tema pseudonüümi järgi, mistõttu võivad tekkida 

üsna tülikad sekeldused. Küsitava isik ise kirjeldab oma avalikkusele tuntud nime 

ametlikuks muutmise tagamaid järgmiselt: «Idee nimi ära muuta tekkis siis, kui 

2011. aastal kutsus president Toomas Hendrik Ilves mind vastuvõtule roosiaeda. 

Tema tundis mind muidugi ...na, aga sellise nimega dokumenti mul polnud ja 

turvameeskond ei tahtnud Raul Sillastet sisse lasta.» Kellest käib jutt? 

 

10. Mis filmis kõlas kuuldav pala? 
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11. See oli aastatel 2003-2014 Saksa kõige müüdum õllebränd. Pärit ja samanimeline 

ühe Baieri 5000lise švaabi linnaga. Kuna põhikodu on väike, aitavad tehastega välja 

ka suuremad linnad nagu Braunschweig, Mönchengladbach ja Gotha. Õllemark on 

tuntud odava hinna ja suunatusega supermarketitesse. Peenendunud maitsega 

kõrtsikärblastele voolab seda õllekraanist harva. Reklaami õllele ei tehta ning 

valmistusprotsess on täisautomaatne. Mis õllefirma? 

 

 

12. Eelmise aasta novembris vannutati ametisse kolm uut Bosnia ja Hertsegoviina 

presidenti, kes hakkavad olema kordamööda ametis iga … kuu tagant. Esimesena 

astus ametisse serblane Milorad Dodik. Oma korda ootavad bosnia moslemite 

president Šefik Džaferović ja horvaatlaste president Željko Komšić. Mitme kuu 

tagant Bosnia presidendid üksteist välja vahetavad?  

 

 

13. Operantne tingimine on õppimise protsess, mille abil 

suunatakse inimese või looma käitumist tasu ja/või 

karistamise abil. Küsime selle ala suurkuju, kes 

hakkas seda katsetama kontrollitud tingimustes, 

et saavutada soovitud tegevuse võimalikult suurt 

sagedust. Tema järgi on nimetatud ka pildil nähtav 

joonissarja Simpsonid tegelaskuju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Eestikeelsete isiku- ja kohanimede transkribeerimine teistesse keeltesse on paras 

pähkel. Kohati veel hullem on lätikeelsete nimede kirjapilt. Küsime milline on eesti 

keele vaste lätipärasele perekonnanimele Jeerīts? Vihjeks, et vähemalt üks 

sellenimeline väga tuntud isik on Eestis tõepoolest olemas. Jeerīts eestipäraselt ise ei 

tähenda teadaolevalt otseselt midagi, kuid on kasutusel rahvapärase nimena ühe 

elusolendi kohta. 

 

 

15. Küsitav Briti metalcore bänd on loodud 2004. aastal Sheffieldis. Kuulete nende paari 

aasta tagust hitti "True Friends". Käesolev aasta on olnud neile ka üsna viljakas - 

looga "Mantra" kandideeriti Grammyle ning ilmus nende kuues stuudioalbum 

"Amo". Mis ansambel? 
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16. Tänapäeval juba reaalselt olemas olevate isesiduvate paelte ja tuledega 

ketside prototüübiks olid mõistagi filmist “Back to the Future II” 

pärinevad Nike´i  jalanõud, mille disainis Tinker Hatfield spetsiaalselt 

filmi jaoks. Hea idee ei läinud raisku ja 2011. aastal pani Nike 

oksjonile 1500 paari filmiketsidest inspiratsiooni saanud jalavarju, 

mille teenitud müügitulu läks näitleja Michael J. Foxi 

heategevusfondi. Keskmiseks hinnaks kujunes 4500 dollarit paari eest. 

Pildilolevaid saab täna soetada ka oluliselt mõistlikuma hinna eest. 

Mis nime need maailmakuulsad tossud kannavad? (Täiend „Air“ 

punkte ei anna.) 

 

 

17. Teise maailmasõja ajal koostati Berliinis erinevate ametkondade poolt mitmeid kavasid tulevase 

maailma jagamise tarbeks. Näiteks koostati 1941. aasta suvel kava tulevase Ostlandi 

riigikomissariaadi territooriumist ning Eesti (siinkohal tinglikult) pidi juurde saama 112 500 km²  – 

laias laastus Leningradist (v.a) Novgorodini, koos 1,7 miljonit elanikuga. Mis nimi plaaniti sellele 

moodustisele anda? Olgu vihjeks öeldud, et igatahes mitte „Suur-Eesti“, vaid midagi sellist mis ei 

viitaks varasemale nimele ega põlisrahva(ste)le, analoogiks näiteks Wartheland (või Warthegau) 

Poolas. 

 

18. 
Küsitava ärimehe „rekordikatse“ jääb käibemaksuga skeemitajatele 

Eestis ilmselt pikaks ajaks kättesaamatuks. Skeem nägi välja selline: 

Rosneft müünud tema firmale RKO-le oskusteavet, et konstrueerida ja 

paigaldada kümme mereplatvormi ning neid opereerida. Tehingu 

hinnaks oli 3,54 miljardit eurot (toona 55,4 miljardit krooni), koos 

käibemaksu tagasi küsimise õigusega 540 miljoni euro eest. Peale 

põrgatamist kohtuastmete vahel tunnistati hiigelplaan siiski umbluuks. 

Kellest käib jutt? 

 

 

19. Kui inimesel on on trimetüülaminuuria, eritab ta higistades ja välja hingates ebameeldivat hõngu. 

Ka uriin lõhnab selle järele. Sündroom tekib, kui keha pole võimeline lagundama orgaanilist ühendit 

trimetüülamiini. Mille järgi lõhnab seda haigust põdev inimene? 

 

 

20. Eestis on aretatud paljusid roosisorte. 2007.a juulist on ka 

ühel eesti ajakirjal omanimeline roosisort, aretajaks Mart 

Ojasalu. Ajakiri tutvustab end nii: „…on ajakiri nii 

unistajatele kui ka tegutsejatele. Eelkõige praktiline 

väljaanne, pakkudes samal ajal ka rohkelt inspiratsiooni ja 

ideid unistuste elluviimiseks. … on ainus ajakiri Eestis, kelle 

kaanestaarid ja loo allikad on 100% eestimaised.“ Mis roos/ 

ajakiri? 
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21. 

 

See Briti ilu-, moe- ja elustiiliblogija on eriti tuntud 

noorte seas, omades Instagramis üle 10 miljoni 

jälgija, lisaks on tal kanalid Youtube´is. Lugejatele on 

ta tuntud ka  raamatute „Tüdruk Online“, „Tüdruk 

Online tuuril“ ja „Tüdruk Online enda eest väljas“ 

autorina. Viimane üllitis kannab nime: „Tulge külla. 

Teejuht terveks aastaks, kuidas külalisi vastu võtta ja 

iga päev meeldejäävaks muuta.“ Kes? Pildil on vihje 

tema esinejanimele, mida ta kasutab. See ehk aitab 

tema eesnime tuletada.  

 

 

22. Küsime kõigi kassisõprade rõõmuks, et kuidas nimetatakse seda looma türgi keeles? 
Sama nime kannab ka 2016. aastal valminud režissöör Ceyda Toruni vahva 

dokumentaalfilm Istanbuli tänavakassidest.  

 

 

23. Printsess Olga Konstantinovna (1851-1926) oli Nikolai I 

poja- ja Aleksander II vennatütar. Eestiga seob teda see, et 

tema eraõpetajana tegutses vahepeal ka Carl Robert 

Jakobson – ja võib-olla oli see põhjuseks, et viimane 

nimetas ka oma esmasündinud lapse (kes elas küll vaid 

paar nädalat) Olgaks.  

16-aastasena pandi ta mehele võõramaisele kuningale, 

kellega ta sai 8 last. Pärast oma mehe mõrvamist kolis ta 

tagasi Venemaale, kuid 1917 pidi taas emigreeruma, 1920 

jõudis isegi põgusalt olla regendiks, kuid järjekordne 

riigipööre sundis teda jälle oma teiselt kodumaalt 

lahkuma. Mis riigi kuninganna oli Olga? 

 

 

24. Paljud väljapaistvad teadlased, sealhulgas Isaac Newton, pühendasid palju jõudu ja aega 

metallide transmutatsiooni saladustesse tungimisele ehk loodeti koostisosade vahekorda 

muutes muuta odavamaid metalle kullaks. Veel XIX sajandil oli laialt levinud arusaam, et 

metallid pole eraldi elemendid, vaid koosnevad ... kui metallilisuse printsiibist ja ... kui 

põlevuse printsiibist ning koostisosade vahekorda muutes saab esile kutsuda n-ö 

transmutatsiooni. Mis on need kaks koostisosa, mis annavad selle arusaama kohaselt 

metallile metalli- ja põlemise printsiibi?  
 

25. Näete pildil töökat Armeenia mikrobuss-

kaubaveokit, mille firma tegutses aastatel 1962-

2002, minnes siis pankrotti. Mis autofirma? 
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26. Ajaloolaste surmaheitlus. Üks nimetab teist holokaustieitajaks, teine ei andesta 

esimesele Konstantin Pätsi Vene seoste nimetamist. Kes on piltidel? 

 

 
 

 

 

27. Pildiküsimus ilma pildita. Tänavu sügisel möödub 50 aastat biitlite albumi „Abbey 

Road“ ilmumisest. Albumi kaant kaunistab teadagi foto neljast tänavat ületavast 

mehest. Taamal on pargitud mitmeid autosid, millest kõige lähemal on tuntud 

autotootja tuntud mudel. Auto on valget värvi ja kannab numbrimärki LMW 281F 

(mis hiljem korduvalt ära varastati). Auto ise on tänaseks jõudnud ühte Saksamaal 

asuvasse muuseumisse. Nimetage firma ja mudel!  

 

 

28. Seda 2013 kaheksale Oscarile kandideerinud ja kolm võitnud filmi on 

kommenteeritud ka järgnevalt: Gladiaator saadab Wolverine’i leivavarguse eest 

vanglasse. Sealt väljudes too põgeneb ja lapsendab Boratilt ning Bellatrix 

Lestrange’ilt Kassnaise tütre. Gladiaator jälitab teda edasi, kuid lõpuks satuvad kõik 

märulisse ja palju inimesi saab surma. Mis filmist käib jutt? 

 

29. Pildil on Gordon Murray disainitud F1 auto 

BT46B, mis osales vaid ühel võidusõidul, 

nimelt 1978. aasta Rootsi GP-l, kui sellel 

sõitnud Niki Lauda edestades konkurente 

mäekõrguselt – üle poole minuti. Edu võti oli 

hiiglaslik ventilaator, mis „imes ära õhku 

vormeli põhja ja ringraja vahelt“, mis parandas 

olulisel määral rajalpüsimist. FIA lubas tiimil 

masinat kasutada hooaja lõpuni, kuid tiimiboss 

Bernie Ecclestone otsustas teiste tiimide 

pahameele tõttu imemasinast siiski loobuda ja 

nii jäigi see start ainukeseks. Mis F1 tiim 

sellist „dopingut“ kasutas?  

 

 

30. Kes loeb kelle luulet? 
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31. 

 

USA sportvõimleja Simone Biles on pärast eelmise aasta 

võistlusi võitnud MM-ilt 13 kuldmedalit, millega ta on 

esikohal ka kõigi aegade edetabelis. MM-medaleid on tal 

hetkel  kokku 17 ja siingi üldarvestuses esikoha haaramiseks 

peab ta neid mõne veel juurde võitma, sest esikohal on pildil 

nähtav venelanna 20 MM-medaliga. Kes? Oma medalid võitis 

ta aastatel 1995-2001.  

 

 

32. Krimmi holm on ühe eesti linna territooriumile jääv poolsaar. 19.saj. algusest ja keskpaigast 

pärinevatel kaartidel on praeguse Krimmi holmi alad veel kahes osas, kuigi 1848.aastast pärineva 

linna geomeetrilise plaani järgi olid kaks saarekest juba põhimõtteliselt ühinenud. Sellal saarekestel 

veel mingeid hooneid ei olnud. Nõuka-ajal tegutses poolsaarel kalakombinaat, mille varemed veel 

2016.aastal püsti olid. Millise eesti linna kaardilt leiame Krimmi holmi?    

 

 

33. 

 

Ühes Kanada telekanalis on saade, milles soovitakse paaridele 

õnne pulma-aastapäeva puhul. Nii ilmus õnnesoov ka Max ja 

Geraldine Bailey’le sellesisulise tähtpäeva puhul ja levis kiiresti 

sotsiaalmeedias, sest paarike on fotole tabatud teatud mõttes 

harjumuspäratus kontekstis. Võib-olla on nende parimad päevad 

ehk aastate taga, kuid siiski on nad mõlemad kõvad tegijad ka 

tänapäeval, tõsi küll – mitte Bailey nime all. Mis nime all neid 

rohkem tuntakse? 

 

34. 

 

Selle kirjandustegelase kuju kujunes keskajal alandlikkuse 

võrdkujuks. Tema abielukuulekus pandi jõhkardist abikaasa poolt 

proovile sedamoodi, et vastuvaidlemata lasi ta oma lapsed 

ükshaaval minema viia, tapmiseks nagu abikaasa talle väitis, 

seejärel talub enda äratõukamist ja lahutamist. Siis ilmneb, et see 

kõik oli vaid proov ja jätkab alandlikult kooselu eelnimetatud 

eksperimentaatoriga. Ilmselt kajastab see omal grotesksel moel 

keskaja naise ideaali. Tegelaskuju oli toona sedavõrd tuntud, et 

XIV sajandil kasutasid teda natukene erinevas rõhuasetuses oma 

teostes sellised suurkujud nagu Petrarca, Boccaccio, Chaucer ja 

veel ühe ajastu peegli "Ménagier" anonüümne autor. Mis 

tegelaskuju? 

 

35. Sel aastal jõudsid Libeeriasse esimesed USAst vabastatud orjad, kes asutasid Monrovia. Disainiti 

tänapäevane Kreeka lipp. 26. mail oli Grue kiriku põleng, kus hukkus 116 kirikulist, see oli Norra 

ajaloo suurim tuleõnnetus. 7. septembril iseseisvus Brasiilia. Lõppes kohvikeeld Rootsis. Sel aastal 

sündisid Gregor Mendel, Rutherford B. Hayes ja Louis Pasteur. Surid Kristjan Jaak Peterson, Percy 

Shelley ja William Herschel. Mis aasta?  (+/-1 aasta 1 punkt) 
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36. Klassikaline õpikunäide eesti päritoluga baltisaksa 

aadliperekondadest on Maydellid. Kuigi nad ise sellest 

väga rääkida ei tahtnud, üks suguvõsa väljapaistvaimaid 

liikmeid süüdistas Balthasar Russowit laimamiseski, 

kui too nende eestlastest pärinemist väitis, siis vapid 

räägivad. Maydellide vapil on kujutatud kolme väikest 

kala ja maidel on ühe kala (gobio gobio, ka mudarull, 

liivarull, mudamaim jm) rahvapärane nimetus. Millise 

kala? 

 
37. Sellesse Inglismaa krahvkonda mahuvad Suurbritannia 

saare kõige lääne-, edela- ja lõunapoolsemad nurgad. 

Siin andis 1970. aastal Truros esimese kontserdi 

Freddie Mercuryga Smile, mis varsti nimetati ümber 

Queeniks. Siin on üles kasvanud Briti technolegend 

Aphex Twin. Siit said Minionsid ühelt külalt nime. Mis 

krahvkonnast on jutt? 

 
 

38. Kui eestlastele seondub nimi Novosjolov ennekõike ühe vehklejaga, siis maailmas on tal 

vähemalt üks kõvema kaliibriga nimekaim, temast ligi kuus aastat vanem sir Konstantin 

Novoselov. Too on tegev teadusmaailmas ja koostöös Andre Geimiga teenis 2910 Nobeli 

füüsikapreemia tööde eest, mis uuris ühe materjali kasutamisvõimalust ja omadusi. Mis 

materjalist on jutt? 

 

39. 13. kuupäeva reede pahaendeline stigma kujunes mitme erineva 

legendi segunemisel. Oma osa on sellel ka Skandinaavia 

legendil, kus 12 jumalat kogunesid merejumal Ægiri kotta 

pidusöögile, kuhu ilmus kontvõõrana ka 13. külaline, kes hakkas 

tüli norima, mis lõpuks põhjustas jumal Baldri surma. Peale seda 

oli tema suhted teiste jumalatega raisus.  Skandinaavias 

mütoloogias on ta pettusejumal ning võis ilmuda erineval kujul. 

Tal oli mitu last, sh hunt Fenrir, surnute riigi valitseja Hel, 

kaheksajalgne hobune Sleipnir jt. Kellest käib jutt? Vihjeks, et 

hilisema kristliku ja paganliku traditsiooni segunemisel sai 

temast üks Luciferi algkujusid. 

 

 

40. Eesti Kultuurkapitali viimase luulepreemia küsimuses kurjustatakse kohati, et preemia on 

muutunud amatöörluse ülistamiseks. Nii ütleb Postmehe kriitik Aivar Loog järgmist: „Kui ... 

on parim aasta jooksul ilmunud eestikeelne luuleraamat, siis oleme kultuurrahvana hoolimata 

oma kirjanduse üha kasvavast ülerahastamisest ja üleproduktsioonist – või just selle tõttu? – 

täielikult läbi kukkunud. Veel teravama arvamuse esitas  Kivisildnik: „Luulevastased kuriteod 

on inimsusevastased kuriteod.“ Kellest käib jutt ja mis pealkirja see luulekogu kannab? 
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41. Mullu jõudsid põldudele roosa kilega kaetud silopallid. Iga 

ostetud roosa kilerulliga toetas põllumees ühe haiguse 

vastast kampaaniat ühe euroga, teise euro pani juurde 

Baltic Agro ja kolmanda Trioplast. Ühe rulliga sai 

kiletatud 28 silopalli. Kas kampaania jätkub ka tänavu, on 

veel teadmata. Mis haiguse vastast võitlust põllumehed 

silo roosasse kiletades toetasid? 

 

 
42. 

Need seened (Coprinus comatus) kasvavad tihti suurte 

kogumikena toitaineterikkal mullal haljasaladel, 

rohustutes, aedades ja jäätmaadel. Seene kübar on noorelt 

valge piklikmunaja kujuga ja kaetud vatjate pruunikate 

soomustega. Vananedes kübar avaneb kellukakujuliselt ja 

eoslehekesed muutuvad tintjasmustaks. Noorena, valgete 

eoslehekestega on … väga hea söögiseen ja söödav 

kupatamata, kuid rikneb väga kiiresti, tundidega, ja sellest 

annavad märku tumenenud eoslehekesed. Mis seen? 

Vihjeks, et Eesti mükoloogiaühing valis selle „2019. aasta 

seeneks“. 

 

43. Küsitav asula paikneb Teravmägedes Svalbardi saarestikus. Nimi tuletati 1906. aastal rajatud 

asula puhul Arktika Kivisöekompanii juhi John Munroe ... nimest. Rohkem teatakse seda kui 

maailma kõige põhjapoolsemat asulat, kus elab üle 1000 püsiasuka (hetkel ca 2000). Ühtlasi 

on see kõige põhjapoolsem asula kuhu toimuvad regulaarlennud. Mis asula?  

 

44. See Pipi patsidega Stockholmi 16-aastane 

tüdruk käib iga reede koolistreigil parema 

kliima hääks, ehk üritab poliitikute tähelepanu 

suunata globaalsele kliimasoojenemisele. Kas 

sellest suurt tulu tõuseb, on alatine küsimus, 

kuid südikas piiga on esitatud hiljuti Nobeli 

rahupreemia kandidaadiks. Kes? 

 

 
 

 

45. Kuulete Vanemuise teatri kutsungit. Nimetage helilooja ja teos! 
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46. 2012. aastal nimetati Läänemere kuus imet – kolm loodus ja kolm kultuuripärandi imet. 

Kultuuripärandi imedeks nimetati Tallinna, Gdanski ja Vilniuse venelinn. Loodusimedeks 

Masuuria järvede piirkond ning Vene-Leedu ühine Kura säär. Viimane loodusime on 

Saksamaal ja Taanil ühine – Valged kaljud kahel saarel. Millistel saartel neid kuni 120 

meetrit kõrgeid valgeid kaljusid näha saab? 

 

 

47. 

 
 

 

Pildiseeria „Suur ilus Venemaa“ 

(„Великая прекрасная Россия“) 

tunnistati 2016. aastal 

Novosibirski Oktoobri 

rajoonikohtu otsusega 

„ekstremistlikuks“. Ajaloolise tõe 

huvides tuleb siiski lisada, et 

2019. aasta 26.veebruaril kirjutab 

ERR-i portaal: „Novosibirski 

Oktoobri rajooni kohus ei 

tuvastanud rockmuusiku ja 

kunstniku … maalis "Suurepärane 

ilus Venemaa" ekstremismi“.  Kes 

on see skandaalne kunstnik, kes 

sedamoodi Venemaa reaalsust 

kajastab? 

 

 

48. Pildi on e-sportlane nimega Robin“Ropz“ Kool, kelle 

näol on tegemist Eesti ühe edukama sportlasega ja 

oma ala maailma tipuga. 2018. aasta lõpu seisuga asus 

maailma edetabelis 19. kohal ja paistab silma eelkõige 

stabiilsete sooritustega. Esindab küsitav Saksamaa 

klubi Mousesports, millega võitis 2018. aastal neli 

turniiri, sh maineka ESL One New York. Mis 

spordiala? Paluks täpset vastust, sest e-spordis 

võisteldakse paljudel aladel. Vihjeks, et mäng ise tuli 

välja aastal 2000.  

 

 

49. Küsitav on planeet Neptuuni suuruselt kolmas kuu. Selle orbiit on Päikesesüsteemi kuudest 

kõige ekstsentrilisem, mistõttu selle kaugus planeedist kõigub 1,3 miljonist kuni 9,6 

miljoni kilomeetrini. Gerard Kuiperi poolt 70 aastat tagasi avastatud kaaslane sai nime 

Kreeka mütoloogiast olendite järgi, keda on 50 ja kelle nimi on tuletatud nende 

merejumalast isa nimest. Mis kuu?  

 

50. Üks neist meestest on 1948. aastal sündinud Tartu Ülikooli professor, kes on rohkem kui 

20 biokeemia ja tervisliku toitumise alase raamatu autor. Tänavu pälvis ta Tiiu Silla 

nimelise teaduse populariseerija tiitli. Teine mees on aga esimese samanimeline poeg, kes 

on heliloojaks tänavusele suurfilmile „Tõde ja õigus“. Millist ühist nime nad kannavad?  
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1. Oriflam(m)e LN 

2. battle PK 

3. Epp Maria Kokamägi PK 

4. hematogeen SP 

5. Nelijärve SP 

6. Alisson (Becker) MS 

7. Oz  TN 

8. vööthüään MV 

9. Roy Strider PK 

10. Don Juan Tallinnas  (https://www.youtube.com/watch?v=GO-

a4aSDiC0&list=PLvxgEdYog3XlA8tgT7X5ReddTBdx6q49F&index=31) 

SP 

11. Oettinger MS 

12. kaheksa TN 

13. Burrhus Frederic Skinner LN 

14. Jõerüüt (väiketüll) PK 

15. Bring Me The Horizon (https://www.youtube.com/watch?v=BpmJh2CjSIA) SP 

16. Mag PK 

17. Peipsimaa (Peipusland) PK 

18. Raivo Paala PK 

19. (mädanev, roiskuv) kala TN 

20. Maakodu SP 

21. Zoe Sugg  PK 

22. Kedi TN 

23 Kreeka LN 

24. elavhõbe ja väävel PK 

25. ErAZ MS 

26. Magnus Ilmjärv; Jaak Valge MS 
27. Volkswagen Beetle (tervitused Erkki Bahovski, kellel oli või isegi on samasugune auto) TN 

28. Hüljatud (Les Miserables) – viidatud on siis filmis osalenud tuntud näitlejate tuntud rollidele LN 

29. Brabham  PK 

30. Karol Kuntsel loeb Ellen Niidu luuletust „See maa“  (https://arhiiv.err.ee/vaata/100-luuleparli-see-

maa-ellen-niit-loeb-karol-kuntsel) 

SP 

31. Svetlana Horkina TN 

32. Haapsalu MV 

33. Mickey Rourke ja Axl Rose (tegemist oli naljaga, mille telekanal pahaaimamatult eetrisse lasi; 

tegelikult on foto tehtud poksimatšil, mida mõlemad härrad külastasid) 

PK 

34. Griselda PK 

35. 1822 MS 
36. rünt LN 

37. Cornwall MS 

38. grafeen LN 

39. Loki (Loptr) PK 

40. Eda Ahi. „Sõda ja rahutus“ PK 

41. rinnavähk SP 

42. soomustindik PK 

43. Longyearbyen PK 

44. Greta Thunberg MS 

45. Evald Aava, Vikerlased  SP 

46. Rügeni saar Saksamaal ja Møn`i saar Taanis SP 

47. Vasja Ložkin (Aleksei Kudelin) PK 
48. Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)  PK 

49. Nereid TN 

50. Mihkel Zilmer TN 

Küsimused: Peeter Kaasik, Tiit Naarits, Lauri Naber, Silja Paavle, Matis Song, Margus Vahi 

 

TÄNAME TÄHELEPANU EEST! 

https://www.youtube.com/watch?v=GO-a4aSDiC0&list=PLvxgEdYog3XlA8tgT7X5ReddTBdx6q49F&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=GO-a4aSDiC0&list=PLvxgEdYog3XlA8tgT7X5ReddTBdx6q49F&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=BpmJh2CjSIA

