
VIII TEEMA – O MAD  JA VÕ Õ RAD  
71. See poliitik on sündinud Poolas, Poola hetm ani Zam oyski auks nim etatud linna Zam osci lähedal 
Skierbieszow i külas. O li alates 2000.a. Rahvusvahelise Valuutafondi Täitevkom itee esim ees, 1998 - 
2004.a. Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipanga President, hiljem  om a praegusel am etikohal. 
Kes? 
 
72. Saavutam ata erilist edu suusahüppajana, on ta tõusnud m aailm a tipptreeneriks. Torino olüm pial 
seisid norm aalm äe hüppevõistluse järel pjedestaalil koguni kolm   tem a õpilast, Lars Bystoel 
kullavõitjana (vasakul)  ja Roar Ljøkelsoy (parem al) pronksivõitjana. Ka hõbedavõitja oli tem a õpilane. 
(Suurel m äel oli nim etatud kolm ik vastavalt 3., 4. ja 5.). Kes on see treener (2p)? Kui treener m eelde 
ei tule, annam e 1 punkti nim etatud Torino hõbem edalivõitja (norm aalm äe) nim etam ise eest. 

 
 
73. Küsitav Vene kirjanik sündis 1884. aastal. 1905. aasta revolutsiooni ajal arreteeriti ja saadeti 
asum isele, kuid naasis salaja. 1911. arreteeriti ta taas, aga am nesteeriti 1913. Sai m ereinseneri 
hariduse. Alguses toetas O ktoobrirevolutsiooni, kuid pettus selles peagi. Tem a 1921. aastal valm inud 
düstoopiline rom aan, m ille pealkirja jätam e m ainim ata, oli varjam atuks eeskujuks nii G eorge O rw ellile 
kui ka Aldous Huxleyle, oli üks esim esi teoseid, m is G lavliti poolt keelustati. 1931. a. lubati tal 
em igreeruda, suri 1937.a. Pariisis. Iroonilisel kom bel on ta m aetud kalm istule, m is nüüd asub 
Stalingradi tänava ääres. Kes? 
                                     
74.  Keskajal, kui käiku tulid tulirelvad, hakati Hispaanias viim aste vastu kasutam a am uletti,  m is 
riputati kaela ja pidi kaitsm a kandjat võõra kuuli eest ( hisp. detente bala = „peata kuul”), teinekord 
lisati am uleti kirjale ka Jeesuse näopilt. Mida tähendas rahvusvahelises suhtlem ises 1960 - 80ndatel 
m õiste Detente (prantsuse keeles m uuseas ka „päästik”? Tulenevat see m õiste siis tollestsam ast 
am uletist. 
Küsim e liitsõnalist eestikeelset vastet sõnale „detente” rahvusvahelistes suhetes. 
 
75. 1898.a. Tallinnas sündinud näitleja m ängis Tallinna teatrites pisiosi, 1916. a. siirdus 
Am eerikasse, esines balletis, pantom iim is ja ka draam anäitlejana. Alates 1943.a. siirdus Hollyw oodi, 



kus sai kuulsaks m arssal Tuhhatševski rolliga film is „Missioon Moskvasse”. Mängis seejärel 30 aasta 
jooksul 111 film is ja on kahtlem ata üks kuulsam aid eesti päritolu film inäitlejaid üldse.  Film irollid:  
pastor N iem öller (Hitleri jõuk 1946),  Keiser N ero (Barrabas 1961), von Kleist (Von Ryani ekspress 
1965). Eestis tuntakse teda vähe, aga USA entsüklopeediates on ta tihti ainus eestlane, keda üldse 
m ainitakse. Kes? 
 
76. USA m aalikunstnik Alexandra Tyng on m aalinud allpool toodud m aali 2006.a. ja seejärel toonud 
m aali Eestisse eksponeerim iseks. Kuidas on selle m aali pealkiri (küsim e kaheosalist vastust kes-kus, 
a ' la Lenin Poolas – 1 õige 1 p.)? Selleks tuleks m uidugi pilti uurida 

 
 
77.  See erudiit ja hum anist sündis küll 1742. a. Saksam aal G erlitzis, õppis filosoofiat Leipzigi ja 
W ittenbergi ülikoolis, kuid tuli 1768.a. Riiga õppejõuks sealses Riia Keiserlikus Lütseum is, kus ta 
töötas 46 aastat. Ta luges om a põhiülesandeks koguda ajaloolist m aterjali otse algallikatest. Kuna ta 
oli ka suurepärane joonistaja ja joonestaja, siis võttis ta ette lugem atuid reise Kuram aale, Liivim aale ja 
Eestim aale ning joonistas ja talletas kõike, m ida ta oluliseks luges: linnaplaane, vappe, leiutisi, 
dokum ente jm s., m ille avaldas om a peateoses „Kogutud  m itm esugused Liivim aa m onum endid”. Kes 
oli see erudiit ja m illise Eesti teadlasele kuuluv kirjastus andis osa sellest teosest äsja välja eesti 
keeles? 2 nim e 2 p. 

                             
 



78. Eesti rahvuslind on teatavasti suitsupääsuke (Hirundo rustica). Ühele teisele rahvale oli 
suitsupääsuke sam uti väga kodune lind, isegi om a m üntidele olid lasknud nad m eie rahvuslinnu 
verm ida. Milline riik? 
 
79. Bolševike partei keskkom itee liige G rigori Sokolnikov on peaasjalikult ajalukku läinud ühe allkirja 
tõttu, m ille ta andis 1918. aastal. Keegi teine nim elt seda allkirja anda ei soovinud. Millele Sokolnikov 
alla kirjutas? 
 
80. Taas üks “klassikatöötlus”. Varem  ühe teise kollektiiviga (kurja) kuulsuse saavutanud laulja on ka 
Eestit külastanud. Mis on aga kuuldava bändi nim i? 

 
 
IX TEEMA – KUHU VIIVAD  JÄLJED? 
81. N õukogude ajal valm istati um bes selliseid toole TK-s Kooperaator ja kuigi nende autor ei saanud 
nende valm istam isest sentigi, oli see eestlasele ehk esim ene kokkupuude selle m aailm akuulsa 
disaineriga. Kes? 
 

       
 
82. Kuidas nim etatakse sellel tuntud kunstniku m aalil seda diivani või sohva m oodi m ööblieset, m is 
on om a nim e saanud ühe isiku järgi? Me ei küsi ei kunstnikku, ega ka m aali nim e. 
 

 



83. N im etage sõna, m is: 
 a) on Room a nim i Früügia jum ala Cybele kastreeritud usujärgija kohta, keda peeti Room as 
trans-seksuaalideks 
 b) esineb faasanlaste perekonda kuuluva ja kodukana eelkäijaks peetava bankiva kana 
liiginim etuses koguni kaks korda 
 c) on Šoti rockbändi „G un” teise album i nim i (1992) 
 d) room laste väljend ühe Euroopa piirkonna elaniku kohta 
 
84. Selle laulu sõnad olevat kirjutanud kitarrist Tom m y Durden paariküm ne m inutiga. Inspiratsiooniks 
sai talle ajalehes Miam i Herald ilm unud pilt tundm atust enesetapjast, kellel käes kiri sõnadega “I w alk 
a lonely street”. Viisi lõi sellele Mae Boren Axton, kes soovitas hoopis rokirütm i. Durden nim elt 
eelistanuks ballaadi. Axton rääkis hiljem , et m aksis selle lauluga 20 aastat om a üüri. Durden, keda isa 
sõim as, et ta m illegi asjalikuga ei tegele, sai aga tolle ees salatirohelise Cadillaciga uhkustada. Mis 
laul?  
 
85.  See skulptor saavutas edu varakult (22-aastaselt) paavst Paul V büstiga. Room as on avalikes 
kohtades väljas m itm eid tem a skulptuure. Lisaks nendele töödele võitis skulptor tuntust Room a 
purskkaevudega – N ii Triitoni purskkaevu kui Mesilaste purskkaevu kujundus ja skulptuurid on tem a 
tehtud. Piazza N ovonel asuv N elja jõe purskkaev (Q uattro fium i) on täis allegooriat. Kes on see 
skulptor (1598-1680), kui on teada, et tem a nim e võib hõlpsasti m oodustada ühe Euroopa pealinna 
nim est (valest pealinna nim est m oodustatud nim i punkti ei anna)? 
 
86. Eelm ises küsim uses m ainitud N elja jõe purskkaev on pühendatud neljas suurim as m aailm ajaos 
paiknevale neljale jõele, m ida renessansi geograafid olid tundm a õppinud. Purskkaevust joana 
väljum isel süm boliseerivad  neli veejuga neid jõgesid. Mis jõgedest on juttu, kui on teada, et Aafrikat 
iseloom ustas N iilus. Millised jõed süm boliseerivad purskkaevu juures Euroopat, Aasiat ja Am eerikat? 3 
õiget – 2 punkti, 2 õiget – 1 punkt. 
 

 
 
87.  Rum eenia koosneb juba aastasadu kolm est suurest piirkonnast – Valahhiast, Moldovast ja 
Transilvaaniast  ning ühest väiksem ast piirkonnast, m is on joonisel m ärgitud kollaste toonidega. 
Lisaks tuleks m ainida, et nim etatud piirkonna lõunaosa pärast on aastasadu jageletud Bulgaariaga. 



Praegu kuulubki nim etatud piirkonna lõunaosa Bulgaariale. Kuidas on selle regiooni nim i, kus kunagi 
elas palju türklasi? 
 

          
 
88. Tänavu oktoobrikuus asetleidvad sum o juunioride m aailm am eistrivõistlused korraldatakse 
esm akordselt väljaspool Jaapanit. Kus? 
 
89. Itaalia m ereväe lipul on nelja tähtsam a keskaegse linnriigi, nn m erevabariigi (Repubbliche 
Marinare) vapid. Kaks on arvatagi Veneetsia ja G enova (ülem ised vapid), nim etage ülejäänud kaks! 
 

 
 
90. Paljud tem a laulud jõudsid Briti top-20 hulka, üks tem a singel plaadilt „Ernie” oli 1971.a. jõulude 
aegu kuu aega isegi num ber 1 ning seda m üüdi üle 700 000 eksem plari. Kes laulab? MUUSIKA 
 
X TEEMA – VÕ Õ RASTES PAIKADES 
91. See pilt kujutab ühte tollal üsnagi eksootilist linna ja selle sadam asuus asetsevat saart, m is ehitati 
1634, kuid vahetas perem eest 1641.a. Mis linn ja m is saar? (kum bki 1 p.).  
 



 
 
92. Milline põhim õtteline erinevus on nende 2 riigi lippude vahel, kui arvesse võtta seost lipu, selle 
süm bolite ja riigi poolt hallatava territoorium i vahel (2 p),  kui nim etate riigid, saate 1p? 
 

 
 

 
 
93. Selle Eestiski üsna populaarse sportlase (s. 1966) esivanem ad olevat om a üsnagi om apärase 
perekonnanim e saanud om a tolleaegse kodulinna ühe eeslinna järgi. Lisatud on vaid üks epiteet. 
Sportlane ise oli üsna lootusandev vettehüppaja, keda valm istas olüm piaks Miam is ette kahekordne 



olüm piavõitja Sam m y Lee, kandideeris 1992.a. olüm piale, kuid vigastus ei lasknud teda võistlem a. 
Seejärel tekkis tal m õte alustada praeguse spordialaga, m illes edu ei jäänud tulem ata. Euroopa 
m eister, olüm piam ängude m edalivõitja jm s. Kes? 
 
94. Kõik m e team e, kes on  I. Salis, kuid ühe tuntud TV-sarja ühe peategelase nim i on aga G . Solis.  
Tahaksim e teada nim etatud osa täitva näitleja ja tem a elukaaslase nim e. Viim ane on Prantsuse 
koondise liige ühel spordialal ja esinenud sam uti film is.  
 
95. Detroidi linna kõige kallim ad elam ukvartalid asuvad Suure Järvistu süsteem i kuuluva väikseim a 
järve (1114 km 2) kaldal, m ida tem a suhteliselt väikese suuruse tõttu tavaliselt Suure Järvistu järvede 
hulgas ei m ainita. Küsitava järvega sam anim eline jõgi algab Huroni järvest ja suubub küsitavasse 
järve, m oodustades delta. Küsitavat järve ja suurem at järve, m ille kaldal asub Toledo, ühendab 
Detroidi jõgi. Ka m õned Detroidi eeslinnad ulatuvad selle suurem a järveni, kuid seda järve m e ei küsi. 
Hollyw oodist võib leida küsitava järvega sam anim elise näitleja. Mis on järve nim i, kui on teada, et ta 
kannab 1194.a. Assisi linnas sündinud pühaku nim e? 

 
 
96. Sellel rohelisel saarel pealinna läbivas jões asus tükk aega vaid telem ast. N üüd kavandatakse 
sellele m õneküm ne hektari suurusele saarele om apärast pilvelõhkujate „Manhattanit”. Mis linnas (1 p) 
ja m is on saare nim i (2 p.)? 

 
 



97. Milline ansam bel esineb? MUUSIKA 
 
98. US O peni tenniseturniiri ajal 28. augustil 2006.a.  um bes kell 13.00 juhtis USA m ängija Mardy 
Fish sakslase Sim on G reuli vastu pärast kaht võidetud setti (6:4, 6:4) vastu kolm andas setis 1:0. 
Seejärel tegi M. Fish aga m idagi sellist, m ida tennise Suure släm m i turniiride rohkem  kui saja-
aastases ajaloos polnud iial varem  veel tehtud. Sakslane võitis ikkagi kolm anda seti 6:1, Fish aga 
neljanda seti 6:3 ja kogu m atši seega settidega 3:1. Mida enneolem atut tegi M. Fish kolm andas setis 
seisul 1:0? 
 
99. Seda m õistet võib defineerida m itm eti. N äiteks: 
…  on algupärastes, olulistes, hinnatud uutes toodetes, protsessides või teenustes peituva 
teabe kehastus, kom binatsioon või süntees (Richard Luecke ja Ralph Katz). 
…  on m uutus, m is loob tegevusele uue m õõtm e (Peter Drucker). 
…  on ellu viidud loov m õte (Frans Johansson). 
Eristatakse näiteks toote… , protsessi… , positsiooni… , paradigm a…  jne. 
Millega on tegu? 
 
100.  Möödunud neljapäeva õhtul valis MTÜ  Eesti Euroopa Liikum ine endale Tallinna Inglise 
kolledži ruum ides uue presidendi, õigem ini senine president valiti tagasi. Liikum ise 
N õukogusse kandideerisid m uuseas m itm ed prom inendid nagu Kristiina O juland, Silver 
Meikar, Anna-Maria G alojan jt. Kes valiti Eesti Euroopa Liikum ise presidendiks tagasi (tähistab 
tänavu om a 60. sünnipäeva)? Sam a nim ega tegelane kirjutas hiljuti kusagil ka sidrunheinast. 
 


