1. 1969. aastal valmis Itaalia ja NLiidu koostöös film “Punane telk” (The Red
Tent/Красная палатка/La tenda rossa. Tegemist oli märgilise filmiga väidetavalt esimene nö Ida ja Lääne koostööfilm pärast II Maailmasõda. Filmis
astus üles toonane näitlejate kahurvägi - Sean Connery, Claudia Cardinale,
Peter Finch ja teised. Osa filmist võeti üles ka Eestis. Küsime aga filmimuusika
autoreid - nimelt tehti sellel kaks eri filmimuusikat, üks NLiidu turule ja teine
Itaalia turule.
Pange kirja kaks nime, üks Itaaliast ja teine NLiidust kes olid filmimuusika
autoriteks. Vihjeks, et tegemist oli mõlema riigi filmimuusika kahurväega.
2. Mis on üles loetletud selles mittetäielikus nimekirjas?
Puiestee kauplus, Puiestee-Leningradi nurk, Leninakani kauplus, Jaama kauplus,
Kauplus Saluut, Anne pood, Saare pood, Sõpruse selvehall, Turuhoone,
Maabussijaam, Avaturg, Karete kauplus, Linda pood, Ropka kauplus, Variku
kauplus, Õpetaja pood, Tartu pood, Ümera kauplus, Rukkilille pood,
Raudteejaama ees, Edu söökla, Lauluväljak, Riia - Struve nurk, Tähe - Pargi
nurk, Leningradi mnt - Jaama nurk, Anne kanali ääres, Võru kauplus, Anne saun,
Kaunase pst 4 ees üle tee parklas, Karuplats, Tähe 49, Poe ja Küüni nurk,
Kaarsilla Kaunase poolne ots, Tähtvere ujula, Linnaujula, Võru - Kastani nurk,
Linnaliinide bussijaam, Kino Ekraan, Kino Komsomol
3. Legendi kohaselt asutas selle linna kohale koloonia Hamilkar Barkas, Hannibali
isa. Roomlased ehitasid sinna oma kindluse umbes aastal 15 eKr. 5 sajandil
vallitasid linna läänegoodid, 8 sajandil maurid ja aastal 801 Ludwig Vaga, Karl
Suure poeg. Täna on linna pindala 100,4 ruutkilomeetrit ja elanikke ligikaudu 1,6
miljonit. Mis linn?
4. 4. Kes on see tegelane kelle pronksist kuju tõsteti Kadriorust tema punamineviku
tõttu 1990-date alguses Kirjanike maja hoovi kus muuseas tema nimetissõrm
metalliröövlite poolt varastati. Kuju autor Tõnu Maarand tegi hiljem uue sõrme,
asendussõrm saadi maha võetud Lenini kujult. Kuju on praegu kenasti rahvale
vaatamiseks aga mitte enam Tallinnas.
5. Kuuleme laulu “Disco Devil” mis pärit 7” vinüülsinglilt aastast 1978 ja välja antud
Saksamaal. Küsime kes on selle loo kirjutanud ja produtseerinud? Kaks nime,
üks perekonnanimi ja tegemist eestlastega.

6. On suvi 1982, Lõuna-Eestis tehakse mängufilmi, mille peategelaseks Toomas
Nipernaadi. Kõnnib Tõnu Kark mööda kruusateed, ratas käekõrval, ja kui kaader
filmitud, tormleb võttegrupi volitet isik rattajälgi teetolmult kustutama. Mis pühkis
võttegrupp hoolega peale võtteid teetolmult Toomas Nipernaadi jalgrattajälgi?
7. Carlo Collodi raamatus "Pinoccio" lõi puusepp Gepetto puust poisikese Pinoccio.
Mis ametit pidas aga Buratino looja Papa Carlo Aleksei Tolstoi raamatus
"Buratino"?
8. Kes on see sulnis noormees, klubi Lyn esindaja?

9. Carlo Collodi raamatus "Pinoccio" lõi puusepp Gepetto puust poisikese Pinoccio.
Mis ametit pidas aga Buratino looja Papa Carlo Aleksei Tolstoi raamatus
"Buratino"?
10. 1980. aasta Moskva olümpiamängudeks anti NLiidus Melodia plaadifima alt välja
üks 7” singel, plaat mille ühel küljel oli NLiidu superstaari Валерий Леонтьев
lugu Кружатся Диски mida kuuleme. Plaadi teisel poolel oli teine superstaar,
kellel tekkis probleeme plaadipildiga, nimelt peeti seda tsensorite poolt liiga
läänelikuks ja seksikaks (alt laiad kellukesed - teksad, paljajalu jne) laulja ise on
öelnud, et see plaadipilt on nii hea, seksikas, ilus, et seda ostetakse ka ainult
pildi pärast. Kes oli see teisel plaadipoolel esinenud artist ja lugu?

11. Näitleja Tom Hanks on viimase 13. aasta jooksul kinkinud Valgesse Majja
akrediteeritud ajakirjanikele (White House press corps) kolm korda ühe eseme
2004, 2010 ja viimati 2017, viimasel korral koos kaaskirjaga "Keep up the good
fight for the truth, justice and the American way, Especially for the Truth part."
Mis esemega on tegu?
12. Suuremal hulgal pandi liiklusmärke Tallinnas üles 1931.-1932. aastal, üle 250.
Huvitav on märkida, et sellega tegeles meie tuntud spordiveteran Jüri Lossmann,
kes linnavalitsusega sõlmitud lepingu alusel kohustus iga ülespandud märgi eest
linnale maksma kolm krooni ja pidi märke korras hoidma viie aasta jooksul.
Esimesel pilgul üsna mõttetuna tunduv leping oli siiski väikese "konksuga". Mis
konks oli?
13. 1971. aasta Montreaux džäss-festivali ajal põles Frank Zappa esinemise ajal
maha festivali pea-lava/esinemiskoht Montreaux kasiino. Nimetage bänd ja lugu
kes on selle sündmuse "maailmakuulsaks" mänginud/ laulnud. laulu kaks
esimest rida: We all came out to Montreux, on the Lake Geneva shoreline To
make records with a mobile, we didn't have much time
14. Maailma enimtõlgitud tekstide hulgas on 7 religioosset teksti, Inimõiguste
Deklaratsioon ja kaks lasteraamatut, mida on tõlgitud ühte rohkem kui 260
keelde ja teist 253 keelde. Paluks lasteraamatuid koos autoritega.
15. Rootsis tegutses 1980 aastal üks Välis-Eesti plaadifirma nimega Terra Records,
mis andis välja kokku 8 albumit Eesti muusikadaga - Tarmo & Toomas Urb,
Virmalised, Anne Maasik ja mitmed kogumikud Eesti muusikaga - Eesti
Populaarset Muusikat ja Eesti Populaarseid Lauljaid. Kuuleme selle plaadifirma
vedajat esitamas Johnny B. Isotamme luuletust Liivakast. Kes on see mees,
teinud loendamatuid raadiosaateid, andnud välja muusikat ja muinasjuttude
plaate ning olnud ka viljakas kirjutaja?

16. UPS (United Parcel Service) ehk paki- ja logistikafirma autod EI TEE üht teatud
sorti tegevust liikluses. Selle mittetegemine säästab neil väidetavalt aastas ca 40
000 000 liitrit kütust, saastab 20 000 tonni võrra vähem CO2 ja võimaldab aastas
kohale toimetada 350 000 pakki rohkem mis tegevus?
17. 21. oktoobril 1702 sai Tallinna linna kodanikuks Alfonso Tellado Carvallido,
tuntud, kui esimene kohvikupidaja Tallinnas (kuid mitte Eestis, esimese
kohvikuna on annaalides üles märgitud kohvik Narvas 1697. aastal). Mida pidi
A.T.Carvallido tegema selleks, et saada omale kodanikuõigused ja ühes sellega
ka loa kohviku avamiseks?
18. LIVIKO on lühend, aga lühend millest?
19. Kunstnik? Inimese Elu.

20. Kuuleme USA ansambli War lugu “Just Because” aastast 1981. Sama lugu on
välja antud 1984. aastal Eestis kus loo viisi autoriks on märgitud Aafrika rahvaviis
ja sõnade autoriks Reet Linna. Nimetage Eesti esinejad.

21. Nõukogude Liidu/Venemaa kosmonautide varustusse on alati kuulunud
käsirelvad (Makarov 9mm, TP-68 jm). Mis on selle peamine põhjus?
22. Kunstnik? Tähestik ilma A-ta.

23. Elektronorelit XXXX toodeti raadiotehases Punane RET aastatel 1965-1975.
Tegemist oli Nõukogude Liidu esimese tööstuslikult toodetud mitmehäälse
elektronoreliga, mida peeti kogu liidu ulatuses oma innovaatiliste lahenduste tõttu
parimaks pilliks. Uudsete tehniliste lahendustena olid orelis kasutusel
induktiivmahtuvusli juhtgeneraator, iga klahvi jaoks eraldi manipulaatortransistor
ning sagedusjagajateks multivibraatorid.
Oreli juurutamiseks saadi luba 1965 aastal. Orel sai nimeks XXXXX ning seda
toodeti aastatel 1965-1975 keskmiselt 10-12 pilli kuus. 10 aasta jooksul valmis
kokku 1790 orelit. Orel maksis 1200 rubla. Mis oli selle oreli nimi?
24. Mis aasta? Ilmus Microsofti operatsioonisüsteem Windows 3.1x.
Statoil avas Tallinna lennujaama juures oma esimese tankla Eestis.
Sündis Julia Beljajeva, Eesti vehkleja
Suri Isaac Asimov, USA ulmekirjanik ja biokeemik
25. Kes laulab? 12. 02 1933 Tallinn – 9. 10 2002 Tartu

26. Olümpiamängudega käib alati kaasas asiotaaž, legendide sünd ja langus.
Käimasolevail mängudel räägitakse palju Lendavast Tomatist, näiteks
restoomanik Cha Gwen Sol, pani menüüsse miljon woni maksva Lendava Tomati
burksi, mille Lendav Tomat, kui ta restorani külastas, siiski tasuta sai. Kes on
Lendav Tomat?
27. Teadaolevatel andmetel alustati selle linnuse ehitamist Maarja kuulutamise
päeval 25. märtsil 1342. Siis pühitseti linnus Neitsi Maarjale ja linnust hakati
kutsuma tema auks Frouwenborchiks või Frauenburgiks. Alles hiljem hakkas
linnuse nimena esinema tema tänapäevasem vorm. Põhjasõda muutis küsitava
linnuse 1702. aastal varemeteks.

28. Mille logo ja slogan?

29. Xxx olid rasketel hobustel suurt kasvu mehed, kes veel 20. sajandi algul kandsid
rinnaturvist ehk xxx ja antiikaega meenutavat harjaga kiivrit ning ülepõlve
saapaid. Nende külmrelvaks oli palas – sirge teraga raske raiemõõk, mille tüüpi
vahel ka nende järgi nimetatakse. Nende ülesandeks lahingus oli teha seda,
mida tänapäeval teevad tankid – sooritada purustav läbimurre. Nadmängisid
otsustavat rolli näiteks Austerlitzi, Borodino ja Waterloo lahinguis. I maailmasõja
ajal oli Vene Keiserlikus armees neid polke veel 4. Kuidas nimetati neid
ratsamehi, turvist või mõõka?
30. Kuulete “Maailm täna” saatekõlli, küsime kes on kõlli originaalmuusikaautor ja
mis loost võetud?

31. WRC sarja kõigi aegade kiiruskatse keskmise kiiruse rekordit hoiab Ott Tänak.
Mis rallil on see saavutatud ja kui suur on see keskmine kiirus (täiskilomeetrini
tunnis ümardatud, +- 1 kmh; 1+1p)?
32. Kunstnik? Vanamees ja Lammas.

33. Kunstnik? Euro-Boogie-Woogie ehk 70 aastat hiljem.

34. Los Angelesi algse ja täieliku nime üle käivad siiani vaidlused. Ühe versiooni
kohaselt on selleks El Pueblo de Nuestra Senora la Reyna de Los Angeles del
Rio Porciuncula ja kuigi see tundub parajalt pikk, pole see siiski kõige pikem
asula nimi maailmas. Nimetage kõige pikema nimega asula maailmas. Erinevalt
LAst on tegemist pealinnaga.
35. Mis muusikainstrument? See on 1919. aastal leiutatud ja 1928. aastal
patenteeritud iseloomuliku tämbriga muusikainstrument. XXXX tekitatakse heli
ostsillaatorite abil. Pill loob enese ümber elektrivälja. Kui panna käsi antenni
lähedale, muudab keha elektrivälja. Seda kasutatakse heli tekitamiseks.
Vertikaalne antenn muudab heli kõrgust ja horisontaalne valjust. Enamik
mängijaid juhib parema käega heli kõrgust ja vasakuga valjust. Pillil esineb selle
looja.

36. Nimetage USA kõige põhja-, lõuna-, ida- ja läänepoolsemad osariigid (3 õiget 1
punkt)
37. Sellel, hiljutisel teadusfoto konkursil inimene teaduses kategoorias võitnud
Margus Hendriksoni 1990 aasta fotol selgitab neidudele nivelleerimise aluseid
maastikugeograaf, kelle kohta ütleb EE nii 4. VI 1931 Voore, maastikugeograaf ja
pedagoog, geograafiakandidaat (1974). Lõpetas 1953 Tartu Õpetajate Instituudi
ja 1958 TRÜ. Töötanud Tartu koolides õpetajana ning 1967–96 Tartu Ülikoolis
teaduri ja õppejõuna (aastast 1977 dotsent); aastast 1997 Eesti
Põllumajandusülikooli õppejõud. Täiendanud end Leningradi, Vilniuse ja Läti
ülikoolis. Uurinud Eesti looderannikut, Haanja kõrgustikku ja Vooremaa
maastikku, loonud maastikukaartide koostamise metoodikaid, koostanud (1998)
Eesti tüpoloogilise pinnaehitusliku maastikukaardi (1:100 000) ja erialaseid
õppematerjale. Samuti on ta kirjutanud hinnanguliselt seni kõige põhjalikuma
ülevaate Eesti maastikest ja maastikurajoonidest. Kes?

38. Maailma kõrgeimaks tipuks merepinnast loetakse Mt Everesti (8848 m üle
merepinna). Millises riigis asub aga kõrgeim mäetipp, kõrgus merepinnast 6263
m, kui kõrgust hakata lugema Maa keskpunktist. Ühtlasi on see ka Kuule kõige
lähemal asuv mäetipp.
39. Maluaka, Oneloa, Kaihalulu, Makaʻalae, Waiʻanapanapa, Laniakea, Kahului,
Waikoloa, Honomanu etc on üle maailma tuntud suurepärased rannad Hawail,
eelkõige käivad sealseid rannamõnusid nautimas ameeriklastest puhkajad, aga
kohtab inimesi ka kaugemalt. 2014. aastal tegi Honolulu teadlane R. Brent Tully
Hawai ülikoolist ettepaneku kasutada ühte neist Hawai-keelsetest sõnadest
- Laniakea – veel kellegi või millegi nimetamiseks. Kelle või mille nimetamiseks?
40. Esitaja ja pealkiri.

KÜSIMUSED AHTO KÜLVET, ANDRES KEIL, TANEL VARI, MIHKEL LAAR, TOOMAS LIIVAMÄGI,
REIGO KUIVJÕGI.
1.
2.
3.
4.

Ennio Morricone ja Aleksander Zatsepin AHTO
Kaljavaadid AHTO
Barcelona ANDRES
Juhan Smuul AHTO

5.
6.
7.
8.
9.

Kristi Tammik, Raivo Tammik KÕIK MUSAKÜSSID AHTO
Rattakummidel oli haakristimuster ANDRES
Leierkastimees AHTO
Simen Hegstad Krüger ANDRES
Pildil on (vaba) neutroni lagunemine prootoniks elektroniks ja elektronneutriinoks. U ja d on
vastavalt up- ja down-kvargid.TOOMAS
Tõnis Mägi / Тынис Мяги Олимпиада-80 AHTO
Kohvimasin AHTO
Teisel poolel oli reklaam TANEL
Deep Purple “Smoke on the Water” AHTO
A.A.Milne Karupoeg Puhh ja C. Collodi Pinoccio KEIL
Jüri Lina / Jolle Fardo
Vasakpööre AHTO
Luteri usku astuma TANEL
Liköör, Viin, KOnjak REIGO
Marko Mäetamm REIGO
Ele ja Kaja Kõlar / Radar, Tulen saarelt
Kui maandumine satub sügavale metsa, on kosmonautidel vaja kaitsta end kiskjate eest, pidada
jahti ning anda märku oma asukohast. TAAVI LAATSIT / AHTO
KIWA REIGO
Retakord AHTO
1992 MIHKEL
Bruno Oja
Shaun White ANDRES
Vastselinna MIHKEL
Pinkertoni detektiiviagentuur ANDRES
Kürassiir, kürass ANDRES
Kraftwerk - Trans Europa Express
Rootsi, 138 kmh ANDRES
Toomas Kuusing REIGO
Mall Nukke REIGO

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34. Bangkok, Tai (Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin Mahintharayutthaya Mahadilokphop
Noppharatratchathaniburirom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit
Sakkathattiyawitsanukamprasit). Ingliskeelne sõnaseletus -City of angels, great city of immortals,
magnificent city of the nine gems, seat of the king, city of royal palaces, home of gods incarnate,
erected by Vishvakarman at Indra's behest. TANEL
35. Teremin / termenvox (Lev Teremin pilli looja)
36. Lõuna: Havai; Põhi: Alaska; Lääs: Alaska; Ida: Alaska. (Aleuudi saarestik jookseb läbi
kuupäevajoone, mis asub 180. meridiaanil, mis omakorda asub Greenwichi meridiaani ehk
nullmeridiaani vastas) TANEL
37. Ivar Arold ANDRES
38. Equador, Chimborazo vulkaan (Maakera on lapik ekvaatori kohalt, mis annab absoluutkõrgusele
juurde) TANEL
39. Laniakea on meie kodu-superparv. St supertäheparv. TOOMAS
40. Vennaskond - Selle laulu mina ise luuletasin

