Euroopa GP Norra etapp 7.3.2009
Kunst ja kultuur

Nimi ja nr.

1

Milline kunstnik põhjustas skandaali, kujutades 1917. aastal pissuaari nimega
"Purskkaev" ("Fountain")? See oli signeeritud nimega "R.Mutt".

2

Milline Aafrika riik või piirkond oli Belgia kuninga Leopold II eraomand? Seda
valitseti sedavõrd julmalt, et miljonid inimesed hukkusid.

3

Kellega abiellus Monaco prints Rainier III 1956. aastal?

4

Millisel saarel võib näha üht neist
kivikujudest?

5

Mis nime all on tuntud William Frederick Cody?

6

Mis on Madridis asuva Hispaania rahvusmuuseumi nimi? Seal võib näha maali
"Las Meninas".

7

Mis on Vana-Kreeka sõja- ja verejanujumala nimi? Tema analoogiks Roomas
on jumal Mars.

8

Nimetage Itaalia diplomaat ja poliitik, kes kirjutas 1513. aastal teose "Prints"
("Il Principe").

9

Kes oli Aleksander Suure isa? Nimi ja number.

10 Mis oli kujutatud Saksa DV vapil alates 1959. aastast koos rukkiõite keskel
oleva haamriga?
11 Kes valitses Norra mütoloogias surnute üle? Tegu oli Loki tütrega.
12 Kes oli Babüloonia esimene kuningas (1792 - 1749 eKr), tuntud tema kirja
pandud seaduste järgi?
13 Kuidas on selle lossi nimi,
mille lasi ehitada Baieri
ekstsentriline kuningas
Ludwig II? See on andnud
inspiratsiooni paljude
Disney lõbustusparkides
asuvate losside ehitusel.

14

Milline mütoloogiline kuninganna oli Kartaago asutajaks?
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15 Kuidas kutsuti eliitjalaväge ja sultani ihukaitsjaid Osmanite riigis 14. sajandil?
Algselt koosnes see vägi noortest kristlastest, kes olid pööratud islami usku.
16

Milline Austria kunstnik maalis selle pildi?

17

Mis on selle Tasmaania linna nimi, kus Martin Bryant tappis 1996. aastal 35
inimest ning haavas veel 37-t?

18

Mis nime kandis Pylose kuningas, kes vana mehena võitles sõjas Trooja
vastu? Tänapäeval kuulub see nimi vanimatele ja austatuimatele.

19

Milline Euroopa pealinn hävis 1755. aastal ulatusliku maavärina tagajärjel?

20

Milline D-tähega algav sõna tähistab Piiblis mitte-moslemi usku rahvaid (nt.
juudid ja kristlased)?

21

Nimetage Saksa firma, mis enne Teist maailmasõda oli maailmas suuruselt
neljas? Sellele firmale kuulus patent ja tehas, mis valmistas gaasikambrites
kasutamiseks Zyklon B gaasi.

22

Kirjutage ÜKS aastaarv, mis jääks Briti filosoofi Francis Baconi eluaastate
vahele.

23

See rahvas asutas Qingi dünastia, valitsedes Hiinat 1644. ja 1912. aasta vahel.
Nad tulid Hiina kirdeosast, piirkonnast, mis täna ei ole provints. Mis piirkond?

24

Kes on maaliseeria "2. mai 1808" ja "3. mai 1808" autor?

25

Milline ajalooline Kambodža impeerium asutas Angkori linna koos Angkor
Wat'i templiga?

26

Mis nime kandis bassein Jeruusalemmas, kus haiged ootasid, et inglid
laskuksid ja puudutaksid vett, peale mida esimene vette astunu saab ravitud?
Sama nime kannab Washingtoni eeslinn, kus asub Naval Hospital, kus USA
president käib oma iga-aastasel tervisekontrollil.

27

Kuidas nimetatakse juba antiikajast tuntud maalimisvahendit, kus pigment on
segatud munakollasega?

28

Kes oli Osirise naine Egiptuse mütoloogias?

29

Nimetage ameeriklasest portreefotograaf, kes suri 1989. a. AIDSi. Fotograaf
on tuntud oma must-valgete portree-, lille- ning aktifotodega.
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30 Milline
kunstnik
maalis
selle pildi
Christo
Morto?

31

Mis oli selle india poeedi ja filosoofi (1877-1938) nimi, kes 1930. aastal
soovitas, et India loodeossa tuleks luua iseseisev moslemiriik? Ta avaldas
luulet urdu ja pärsia keeles ning on Pakistani rahvuspoeet.

32

Kes asutas prantsuse rahvapolitsei, Sûreté Nationale, ning oli üks maailma
esimesi eradetektiive? Ta olevat inspiratsiooniks Jean Valjean'i ja inspektor
Javert'i loomisel. Endise kurjategijana suutis ta sisse sulanduda
kuritegelikesse rühmitustesse ning ühel korral saadeti ta isegi iseennast
mõrvama. Talle on omistatud ballistika tutvustamine, kirjete tegemine ja
kriminalistika. 2001. aastal portreteeriti teda ühes filmis Gérard Depardieu
poolt.

33

Milline kunstnik maalis selle pildi?

34

Kuidas kutsuti seda perioodi Venemaa ajaloos aastail 1565-1572, kui Ivan
Julm algatas massirepressioonid, avalikud hukkamised ja maade
konfiskeerimise poolsalajase politseijõu abil? Selle liikmed olid riietatud
mustadesse vaimulikurüüdesse, millel ilutses rebenenud koerapea.
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35 Mis linnaga on tegu: see asub Itaalia mandriosas Apulias, oli Araabia emiraat
aastatel 847-871. 1943. aastal oli see ainus Euroopa linn, mis sai tunda
keemiarelva rünnakut, kui Saksa JU-88 pommitajad uputasid Liitlasvägede
laeva, mis vedas sinepigaasi. Gaas lekkis ning sajad inimesed said kannatada.
Linna kaitsepühak on püha Nikolaus.
36

Kuidas nimetatakse klassikalise judaismi (Toora ja Talmudi) õppimiseks
loodud asutusi? Need asutused on tuntud ka nimede all Beth midrash,
Talmudi Akadeemia, Rabbinical Academy.

37

Mis nime kannab 1663. aastal Louis XIV korraldusel loodud stipendium
ergutamaks paljulubavaid kunstnikke, kes pidid oma talenti võistlusel
tõestama? Selle stipendiumi on võitnud nt. Watteau, Fragonard, Berlioz ja
Gounod.

38

Kuidas nimetati katoliku kiriku asutusi, kus 13. ja 14. sajandil elasid naised,
kes erinevalt nunnadest ei olnud seotud vandetõtusega? Pärast ristisõdu
need asutused käisid alla, kuna sinna kogunesid enamjaolt langenud naised.

39

Mis on Afganistani ainsa maanteetunneli nimi? 1982. aastal toimus seal
tuleõnnetus, kus hukkus rohkem kui tuhat inimest, sealhulgas Punaarmee
konvoi.

40

Nimetage Itaalia filosoof, kes elas aastatel 1866 kuni 1952 ning kes arendas
vaimufilosoofiat, millest hiljem sai nurgakivi ajaloolise idealismi uuendamisel
Itaalias 1900 - 1920. Ta oli ka portfellita minister Badoglio ja Bonomi
valitsustes 1944, kuid astus tagasi väljendamaks protesti liitlaste tegevuse
üle.
Maailm

41 Kuidas kutsuti seda keskajal laialt levinud okultset keemia haru, mis tegeles
kehvemate metallide kullaks muutmisega?
42 Kes leiutas pimedate kirja, kus tähed on tehtud tasapinnast kõrgematest
täpikestest?
43 Kuidas nimetatakse ajavahemikku, mis jääb patogeense organismi
nakatamise ja esimeste haigussümptomite ilmnemise vahele?
44 Kuidas kutsutakse hooajalisi õhuvoole /seasonal wind/, mis eriti Aasias
toovad kaasa suuri vihmasadusid India ja Araabia merelt? Sõna pärineb
araabia keelest, tähendades "aastaaega".
45 Kuidas kutsutakse HCl vesilahust?
46 Millist kala peetakse maailma suurimaks? See kala võib olla kuni 12 meetri
pikkune.
47 Nimetage vene füsioloog ja Nobeli preemia laureaat, kes sai tuntuks oma
koerte peal tehtud katsetega.
48 Milline mineraal on pehmeim Mohsi mineraalide suhtelise kõvaduse
määramise skaalal?
49 Up, down, top, bottom, strange ja ....? (Üleval, all, tipp, põhi, veider ja …?)
50 Milline pingviiniliik on kõige pikemat kasvu ja ühtlasi kõige raskem?
51 Millist ungari-ameerika füüsikateoreetikut, kes suri 2003, tunti kui
"vesinikupommi isa"?
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52 Millise termini võttis kasutusele Arthur Tansley 1935, aastal? Termin tähistab
isereguleeruvat ja arenevat tervikut, mille moodustavad toitumissuhete
kaudu üksteisega seotud taimed, loomad ja mikroorganismid koos neid
ümbritseva keskkonnaga.
53 Nimeta üks kahest rahvast, kes kasutasid arvul 60 põhinevat numbrisüsteemi,
mis tänapäevani on säilinud 60 minuti ja 60 sekundi näol?
54
55

56

57

Kelle nime kandev efekt tähistab nähtust, et liikuv objekt hälbib
põhjapoolkeral paremale ja lõunapoolkeral vasakule?
Mis on selle matemaatilise mõistatuse nimi, kus eesmärk on liigutada terve
plaatidest kuhi teise virna, liigutades ainult üht plaati korraga ning suuremat
plaati väiksema peale toetamata?
Ülemsugukond Hominoidea (inimahvilised) koosneb sugukondadest
Hominidae (inimene, gorilla, orangutang ja šimpans) ja Hylobatidae, kuhu
kuulub 13 ahviliiki. Mis nime all tunneme neid väiksemaid ahve?
Kuidas on selle austria-ameerika loogiku ja matemaatiku nimi, kes 1931.
aastal 25-aastaselt sõnastas kaks ebatäielikkuse (lõpetamatuse) teoreemi?

58

Millist väga mürgist alkaloidi lisaks brutsiinile võib saada puult, mis on tuntud
ka kui Nux Vomica?

59

Kuidas nimetatakse igal aastal novembri keskel vaadeldavat meteoriidisadu,
mis pudeneb komeedist Tempel-Tuttle?
Millise saare nime kannab maailmas enimlevinud tsemenditüüp? Sellel
Suurbritannia saarel leiduv lubjakivi on sarnast tüüpi.

60
61

Paigutage järjekorda, alustades kõrgeimast: ionosfäär, mesosfäär,
stratosfäär, troposfäär.

62

Mis sõna ja number tähistab ÜRO poolt algatatud maailma jätkusuutlikkuse
programmi, mille sisu avaldati ÜRO Keskkonna- ja Arengukonverentsil 14.
juunil 1992 Rio de Janeiros?
Mis on selle optiku nimi, kes 1846. aastal asutas Jenas läätsede tootmise
firma? Tegu on tänapäeval ühe juhtiva optilisi süsteeme tootva firmaga.

63
64
65

66
67

68
69

70

Selle puu seemned kaaluvad täpselt 0,2 grammi. Puu nimest on tuletatud
sõna karaat. Mis puu?
Kuidas kutsutakse seda hüpoteetilist topoloogilist aegruumi nähtust, mis
põhimõtteliselt on "otsetee" läbi ruumi ja aja? Kui kujutada universumit ette
kahemõõtmelise lehena, siis oleks see nähtus justkui toru, mis ühendab
kahte erinevat lehte ehk siis kahte erinevat universumit kõigi oma
lugematute tähtede, planeetide ja galaktikatega.
Millisel imetajal on 9 alamliiki, teiste seas Rotschild'i, Somaali, Kordofani,
Thornicroft'i ja Masai ...?
Kes oli see Saksa loodusuurija ja maadeavastaja , kes 19. sajandi alguses uuris
Lõuna-Ameerikat? Ta oli ka esimene, kes pakkus välja võimaluse, et LõunaAmeerika oli kunagi ühendatud Aafrikaga. Üks ookeanihoovus sealkandis on
tema järgi nimetatud.
Milline kuu on Päikesesüsteemis ainuke, millel on välja kujunenud
atmosfäär?
Kes oli see Rooma õpetlane, Marcus Aureliuse personaalne arst? Tema
anatoomilised, füsioloogilised ja patoloogilised tööd avaldasid väga suurt
mõju meditsiini teooriale ja praktikale kuni 17. sajandini.
Kuidas nimetatakse trigonomeetrilist rida, kus perioodilist signaali
väljendatakse lihtsate siinus- ja koosinusfunktsioonide summana: ½ A0 + A1
cos x + A2 cos 2x + ... + B1 sin x + B2 sin 2x + ...? Rida on saanud nime ühelt
prantsuse matemaatikult.
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71 Küsitav kannukujuline putukasööja taim on endeemiline Mount Kinabalul ja
Mount Tambuyukonil Borneo saarel. Mis taim?
72 Aastal 1920 tegi John B. Watson psühholoogilisi katseid väikese lapsega.
Lapsele näidati karvaseid loomi ja ühtlasi tekitati teravat müra. Kui algul laps
silitas loomi, siis edaspidi hakkas ta neid kartma, ka siis, kui koledat müra
enam ei tehtud. Kuidas oli lapse nimi, kelle nime kaudu see eksperiment on
ka tuntud?
73 Kuidas nimetatakse elektroni antiosakest? Antiaine koostisosana on ta
tuntud ka kui antielektron.
74 Mis nime kannab Himaalajas elav sõraline, Bhutani rahvusloom? Oletatakse,
et sellest loomast on lähtunud antiikne Kuldvillaku legend.
75

See taim oli Antiik-Kreekas nii populaarne, et
teda kujutati isegi müntidel. Ta kasvas
piiratud alal Kyrenaikas, tänapäeval peetakse
seda taime väljasurnuks. Suurt putke
meenutavat taime kasutati maitse- ja
ravimtaimena. Mis taim?

76

Kuidas nimetati Abraham Werneri 18. sajuandi lõpul loodud teooriat, mille
kohaselt kaljud on tekkinud mineraalide kristalliseerumise tulemusel
ookeanides? Tänapäeval peetakse seda teoorita ekslikuks ja ebakohaseks.

77

Kuidas nimetatakse seda öösorriliste (Caprimulgiformes) seltsi kuuluvat
lindu? Nad tegutsevad öösiti, elavad koobases, kus orienteeruvad kaja abil
nagu nahkhiired. Tiibade siruulatus on 90 cm. Indiaanlased kasutavad neid nii
toiduks kui teisel eesmärgil, mis linnu nimega otseselt seostub.

78

Nimetage Kreeka matemaatik ja leiutaja, kes I sajandil p.kr. konstrueeris
esimese auru jõul liikuva seadme - aeolipile ehk aurupalli.
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79 Nimetage piiblitegelane, kes on andnud nime
sellele vardale. Antiikajal kasutati seda
astronoomilisteks vaatlusteks.

80

Kuidas on tulevase infrapuna-kosmoseobservatooriumi nimi, mis saadetakse
kosmosesse pärast 2013. aastat ning mis on Hubble teleskoobi järeltulija?
Tsivilisatsioon

81

Millise riigi lipult võib lugeda rea "Ordem e progresso"?

82

85

See veebruaris pankrotti läinud Saksa lelufirma oli kuulus oma
mudelraudteede poolest. Mis firma?
Mis on selle Egiptuse presidendi nimi, kes sai võimule peale Anwar Sadati
mõrvamist 1981?
Nimetage muistis Jordaanias, mis 2007. aastal hääletati uue 7 maailmaime
hulka.
Mis on Kõrgõzstani pealinn?

86

Millised kaks firmat leiutasid CD-plaadi?

87

Milline riik võttis käibele euro 1. jaanuaril 2009?

88

Mis linnas asub Euroopa Inimõiguste Kohus?

89

Mis nime kandev organisatsioon valitses Gaza sektorit Palestiina aladel
2007. aastast alates? Ta on vastutav raketirünnaku eest Iisraelile, mille
tagajärjeks oli invasioon detsembris 2008.
Kuidas nimetati Stalini poolt 1928 välja kuulutatud majandusarengu kava?
Selle peasihiks oli nii tööstus- kui tarbekaupade toodangu kasv ja esimesele
kavale pidid kindla ajavahemiku tagant järgnema järgmised. See
ajavahemik andis neile kavadele ka nime.

83
84

90

Euroopa GP Norra etapp 7.3.2009
91 See mees on tänapäeval üks maailma
loetuimatest majandusteadlastest.
2008. a. võitis ta Nobeli auhinna
majandusteaduses. Kes?

92

93
94

95
96

97

98
99
100
101

102
103

104

Nimetage väljend, mis on nii tugev vihmasadu Hawaii ja Põhja-Ameerika
Atlandi ranniku vahelisel alal kui Judd Apatowi film, kus küsitav väljend (ja
filmi pealkiri) tähistab üht eriti head marihuaanasorti.
Mida tähendab E-täht lühendis UNESCO? (vastus ingl. k)
Mis on selle ameerika kindrali nimi, kes juhtis sõjaväelisi operatsioone
Vietnamis aastatel 1968-72, ning kes oli USA armee ülemjuhataja kuni oma
surmani 1974. aastal? USA armee nimetas tanki XM1 tema järgi, see on
veel tänaseni tootmises.
Mis firma on maailma suurim maagaasitootja ja suurim firma Venemaal?
Nimetage regioon Kongo Demokraatlikus Vabariigis, mis andis nime
relvakonfliktile valitsusvägede ja sisside vahel, keda omal ajal juhtis Lauren
Nkunda.
Nimetage briti arhitekt, kes Palladiost mõjustatuna kavandas Queen's
House (Greenwich 1616-35) ja Banqueting House (Whitehall 1619-1622)?
Teda peetakse inglise klassitsismi kõige revolutsioonilisemaks esindajaks.
Mis on Tatarstani pealinn?
Mis linnas võib näha Faisal'i mošeed? See on üks suurimatest, kui mitte
kõige suurem mošee maailmas, mis mahutab 300 000 palvetajat.
Milline draviidi keel on hindi ja bengali keele järel Indias räägitavuselt
kolmas 75 miljoni kõnelejaga?
Mis on selle Pekingi
ehitistekompleksi nimi,
kuhu Mingi ja Qingi
dünastia keisrid tulid igal
aastal palvetama hea saagi
nimel?

Kuidas nimetati finantsettevõtet, mile abistamisest USA valitsus 2008. a.
septembris loobus? See oli suurim pankrott USA ajaloos.
Mis nime kannab metsane piirkond Kirde-Prantsusmaal Belgia piiri lähedal,
kus I maailmasõja ajal oktoobris 1918 nn. "Lost Battalion (kadunud
pataljon)", ligi 550 USA sõdurit, tõrjus Saksa vägede rünnakut, kes pidasid
pataljoni ohuks kogu rindele? Põrgust päästeti 194 meest.
Kuidas kutsutakse lahte, mis jääb Itaalia "saapal" kontsa ja ülejäänud osa
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vahele?
105 Milline logistikateenuste- ja kaubaveofirma, mille peakontor on
Memphises, omab maailma suurimat tsiviillennukiparki?
106 Nimetage ladinakeelne väljend, mis tähistab õiguslikku menetlust, millega
isik saab taotleda kaitset ebaseadusliku vahistamise vastu. 12. juunil 2008
tunnistas USA Ülemkohus, et seda kaitset on õigus kasutada Guantanamo
vangidel.
107 Milline pealinn on Aafrikas kõige läänepoolsem? (punkt nii mandri
arvestuses kui kogu Aafrika eest)
108 Ta oli esimene naine USA Ülemkohtu esimehe kohal, aastast 1981 kuni
pensionileminekuni 2006. aastal. Kes?
109 Mis on Ameerika vanima mootorrattabrändi nimi, mis ühel hetkel oli
maailma suurim mootorrataste tootja? Tootmine peatati 1953, aga
modifitseeritud versiooni mudelist Scout kasutas uusmeremaalane Burt
Munro rea maismaakiirusrekordite püstitamiseks 1960-ndatel. Tema
tegevusest on ka 2005. aasta film, peaosas Anthony Hopkins.
110 Ameerika kohtusüsteemis kasutatakse nime John või Jane Doe juhul, kui
kohtuasja käigus ei tohi süüdistatava nime avaldada või seda pole teada.
Millist perekonnanime aga kasutatakse tsiviilkohtuasjade puhul
anonüümsete hagejate korral?
111 Mis nime kannab kanal Kanadas, mis rajati 1832. aastal kaitseks USA
agressiooni eest? See vanim toimiv kanalitesüsteem Põhja-Ameerikas
kuulub 2007. aastast UNESCO maailmapärandi nimekirja. 202 kilomeetri
pikkune kanal voolab läbi Ottawa ja on väidetavalt pikim talvine hooldatud
uisurada (8 km pikk).
112 Kaks kõige väiksemat Šveitsi kantonit kannavad sama nime, täiendiga
Innerrhoden ja Ausserrhoden. "Poolkantonitena" on nad Šveitsi
Föderatsioonis esindatud kumbki ühe saadikuga. Nende ühine nimi on
tuntud seal toodetud juustusordi kaudu. Ausserrhodeni poolel kehtestati
naiste valimisõigus juba nii ammu kui 1989. aastal. Nimetage nende
kantonite nime ühine pool.
113 Kellel on õigus kasutada sõiduvahendit nimega "Sedia Gestatoria"? Viimase
30 aasta jooksul pole see kasutuses olnud, aga siiski võib selle praegune
omanik otsustada see teenistusse võtta.
114 Mis on tuntuselt teise Islandi geisri nimi, mis on Geysir'ist vaid paari meetri
kaugusel? Erinevalt viimasest on küsitav palju usaldusväärsem, pursates iga
5-10 minuti tagant vett vahest isegi kõrgemale kui 20 meetrit.
115 Hispaania rahvuslik festival El Salto de Colacho (saatanahüpe) leiab aset
igal aastal Burgose lähedal, alates 17. sajandist. Saatanariides osavõtjad
hüppavad üle millegi/kellegi. Üritus on üks ohtlikumaid maailmas ja
Benedictus XVI on palunud preestritel sellest eemale hoida. Üle mille sellel
üritusel hüpatakse?
116 Kuidas kutsutakse seda Portugali kirdeosas räägitavat keelt, mida peetakse
Astuuria-Leooni dialekti sugulaskeeleks?
117 Mis on selle Vietnami mäe nimi, mis oma 3143 meetriga on Indohiina
regiooni kõrgeim?
118 Milline prantsuse sõna, tähendusega "väike nool", andis nime
teravatipulistele terasmürskudele, mida heideti II maailmasõja ajal
lennukitest välja? Need tabasid maad püssikuuli kiirusel ja olid võimelised
läbistama kiivri.
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119 Mis nime kannab Ateena
Akropolise põhjaosas
paiknev tempel, mis on
tuntud oma karüatiidide
(naisekujuliste sammaste)
poolest?

120

See ühel Indiale kuuluvatest Andamani saartest elav hõim kujutab endast
arvatavasti viimast isoleeritud kultuuri meie maailmas. Nagu ka Jarawa
hõim, on neistki vähe teada, peale selle, et nad on külaliste suhtes
agressiivsed ja lennutavad nooli kõigi suunas, kes nende saarele astuvad.
India valitsus hoiatab neile lähenemast, kuid turistid on üritanud neile jätta
kingitusi kookospähklite sees. Sellise lähenemise tulemus on ettearvatav:
pähklid võetakse vastu, kuid külalisi kostitatakse noolterahega. Mis hõim?
Sport ja kehakultuur

121
122
123
124
125
126
127
128
129

130
131

Nimetage mäesuusataja, kellel oli kõige rohkem Maailmakarika võite
(mehed), kuni 2009. aastal ületas saavutuse laskesuusataja Bjørndalen.
Jõutõstmine koosneb kolmest alast: kükk, lamades surumine ja …?
Mis on selle Belgia tennisisti nimi, kes oli maailma esinumber enne
ootamatut karjäärilõpetamist just enne French Open'it 2008. aastal?
Milline USA naisjooksja võitis 2000. aasta olümpiamängudel 5 medalit, kuid
on nõus need tagastama peale steroidide kasutamise ülestunnistamist?
Mitu punkti on vaja võrkpallis ühe seti võitmiseks?
Milline on ühine nimetaja võistlustantsus nendele viiele tantsule: džaiv,
pasodoobel, rumba, samba ja tša-tša-tša?
Milline talispordiala lisaks iluuisutamisele on kunagi olnud
suveolümpiamängude ala?
Kelle vastu poksis Muhammad Ali nn. "Thrilla in Manila" kahevõitluses?
Nimetage Kolumbia väravavaht, kes "skorpionilöögiga" (scorpion kick jalad üle pea tõstes ja kandadega palli lüües) tõrjus inglaste pealelöögi
sõprusmängus 1995. aastal.
Mis värvi on olümpiamängudel märklaua keskpunkt vibulaskmises
(tabamus on väärt 9 või 10 punkti)?
Mis nime kannab maoori tants, mida Uus-Meremaa ragbimeeskond (New

Euroopa GP Norra etapp 7.3.2009
Zealand All Blacks) harrastab enne matši?
132 Malaisia ei ole suur olümpiarahvas. Läbi aegade on võidetud ainult 4
medalit - ükski neist pole kuldne. Kõik medalid võideti ühel alal. Mis alal?
133 Millise Ameerika kirjaniku nimi esineb arvutimängudes nagu Splinter Cell,
Rainbow Six ja Ghost Recon?
134 Millises rattatiimis sõidab Lance Armstrong oma comebackis?
135

Millises Ameerika osariigis asub olümpialinn Squaw Walley?

136

Mitu kaarti jagatakse igale mängijale Omaha Hold'Em pokkeri mängu
alguses?
Mis oli moodsa viievõistluse ujumisdistantsi pikkus enne seda, kui see
Sydney olümpiamängudel lühendati 200 meetrini?

137
138
139
140

141

Milline korvpallimeeskond on NBAs noorim, asutatud 2004 PõhjaCarolinas?
Nimetage Hollandi kiiruisutaja, kes võitis maailmameistrivõistlused
(kompleksarvestuses) nii 2007, 2008 kui 2009.
Tootja väitel oli see lauamäng nii John F. Kennedy kui Henry Kissingeri
lemmik. Mäng tuli turule 1959, mängu variandid olid "Machiavelli" ja
"Kamakura". Mäng leiutati Euroopa enne I maailmasõda, mängus
sõlmitakse (ja katkestatakse) liite teiste mängijatega. Mis on mängu nimi?
Mis linnas toimuvad 2014. aasta taliolümpiamängud?

142

Kuidas nimetatakse kaaluklassi olümpiamängude poksiturniiril, mille piiriks
on 69 kg? Järgmine kaal üle 69 kg on keskklass.

143

Austria jalgpallimeeskond Casino Salzburg kaotas UEFA karika 1994. aastal
(Milano Interile), sealt alates on ta muutnud oma sponsorit ja seega ka
nime. Mis nime all tuntakse võistkonda täna?
Milline neljakordne olümpiavõitja hoiab siiamaani rekordit 800 ja 1500
meetri vabaujumises, 20 aastat pärast rekordite tegemist? Tema käes oli
ka 400 meetri rekord enne, kui see ületati 2006. aastal.
Mis on selle Brasiilia jalgpalluri nimi, kes on kolm korda (2006, 2007 ja
2008) nimetatud FIFA Aasta Naisjalgpalluriks? Eesnimest piisab.

144

145
146

148

Millise ületamatuna tundunud piiri ületas Rosemarie Ackermann
esimesena?
Nimetage enim pärjatud tšehhi naisvõimleja, 7 olümpiakulla võitja aastail
1964 ja 1968.
Millist Itaalia linna esindab jalgpallimeeskond Atalanta?

149

Nimetage pesapallimeeskond, kelle kodustaadioniks on Citizens Bank Park.

150

Gladiaatoreid oli mitut liiki. Nimetage kaks relva, mida kasutas Retiarius?
Lisaks võis ta kanda ka kerget soomusrüüd ja pistoda.
Kuidas nimetatakse seda nelja küljega vurritaolist
mänguasja, millega mängiti peamiselt juutide püha
Hanuka ajal?

147

151

152

Mis spordialal võitsid taanlased Erik Gundersen ja Hans Nielsen kolmel
korral maailmameistrivõistlused 1980-ndatel?
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153 Nimetage Šveitsi jalgrattur, kes koos Roberto Herasega
on ainus, kes on võitnud Vuelta a España (Hispaania
velotuuri) kolm korda (küsitav sportlane - 1992-94).

154

155
156

157
158

159

160

Mis on selle ungarlannast vehkleja nimi, kes võitis 1936. aastal
olümpiakulla ning kes edukalt kaitses oma tiitlit 12 aastat hiljem 41 aasta
vanuselt? Neli aastat hiljem osales ta 1952. aasta olümpiamängudel ja
võitis hõbemedali.
Nimetage korea enesekaitsesüsteem, kus kasutatakse pöördeid, lööke,
surumist jne.? Süsteemi leiutas Choi Yong Sul pärast Ii maailmasõda.
Nimetage USA golfimängija, üks juhtivaid 1920ndatel, võitnud 11
suurturniiri /Majors/, olles selle saavutusega maailmas Jack Nicklausi ja
Tiger Woodsi järel kolmas.
Mis on selle Vene iluuisutaja nimi, kes ainsana on võitnud paarissõidus
kolm olümpiakulda? Ta saavutas selle kahe erineva partneriga (1972-80).
Mis on selle Ameerika võistlussööja nimi, kes tõukas troonil kuuekordse
hot dog-ide söömise maailmameistri Takeru Kobayashi, süües 66 hot dog-i
ja saia 12 minutiga 4. juulil 2007? Järgmisel aastal jäi ta Kobayashiga viiki,
kuid võitis 5 hot dog-i võidusöömise ning jäi tiitlikaitsjaks.
Kiiruisutaja ja maailmarekordi omanik Sanna Tidstrand jagab oma
hüüdnime lumelauasuusataja Shaun White-ga. Tidstrand'ile on see
hüüdnimi omistatud punase võistlusdressi pärast ning White'le
leekivpunaste juuste pärast. Millist hüüdnime nad siis jagavad?
Koos Reuben Fine'iga oli ta USA juhtiv maletaja 1930-1940-ndatel. Ta oli
imelaps; pärast raamatupidamisdiplomi saamist jätkas ta maailma tipus,
saavutades 3. koha 1948. aasta MM-turniiril. Veel 1972 jagas ta esikohta
USA meistrivõistlustel (Bobby Fischer ei osalenud). Kes?
Elustiil

161

Mis on Lomi-Lomi, Esalen ja Shiatsu?

162

Mida segatakse rummi ja laimiga saamaks Cuba Libre kokteili?

163

Millisel Oscari võitnud näitlejannal oli suur edu 1980-ndatel tema poolt
välja töötatud aeroobikavideotega?
Mis on kiirtoiduketi Burger King firmahamburgeri nimi?

164
165

166

Nimetage üks kahest esialgu enesekaitseks kasutatud hiina süsteemist,
mida tänapäeval harrastatakse end tasakesi liigutades treeninguna
parkides üle maailma.
Selle rohelise sukulenttaime želeeekstrakti kasutatakse niisutavates
toodetes, hoolimata asjaolust, et
tema efekt o teaduslikult
põhjendamata. Mis taim?
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167 Mis on selle 105-karaadise teemanti nimi, mis kunagi oli maailma suurim?
Keskajast saati kuulus ta India keisritele, nüüd aga kuninganna Elizabeth IIle ning on üks kroonijuveelidest.
168 Kes lõi koomiksi Beetle Bailey?
169
170

Nimetage hispaaniakeelne sõna, mis hispaaniakeelses maailmas tähistab
igasugust laiaäärelist kübarat, mujal aga üksnes õlgkübarat.
Kus inimkehas paikneb lihas Gluteus Maximus?

171

Mis firmale kuuluvad brändid Always, Pringles, Pampers ja Duracell?

172

Kuidas kutsutakse Nestlé'i espressomasinatele pühendunud tütarfirmat?
Nendes masinates valmistatakse kohv kapslites sisalduvast kohvipurust.
Mis nime kannab internetimüügifirma Amazon e-raamatute
(elektrooniliste raamatute) lugemiseks mõeldud seade, mille teine
versioon avalikustati veebruaris?
Nimetage nende saabaste
kaubamärk. Need on lambanahast
ja moes alates 2000ndate
algusest. Neid armastavad
Austraalia surfajad, hoidmaks
jalgu soojas. Õigusliku vaidluse
tõttu puudub neil Austraalias
kaubamärk.

173

174

175

176

177

178
179

180

181
182

Kuidas on selle Prantsusmaa piirkonna nimi, mis on laialt tuntud oma
kvaliteetkanaliha poolest? See oli esimene loomne toit, mis sai AOCklassifikatsiooni (Appellation d’origine contrôlée).
Mis on selle populaarsete moenukkude sarja nimi, mis debüteeris aastal
2001 ning millest on nüüdseks saanud suur konkurent Barbie nukkudele?
Nukud kujutavad saleda kehaga teismelisi suurendatud peadega.
Kuidas nimetatakse sünnitamise tehnikat, mille arendas välja prantsuse
günekoloog, kelle järgi see on ka nimetatud? Ta jälgis sünnitusi NSV Liidus
1940-ndatel ja hakkas seda meetodit siis õpetama läänemaades. Eriti
populaarne on see USA-s. Nüüdseks on sel mõistel laiem sisu, hõlmates
õpetust raseduse ja sünnituse eri etappidel.
Milline Prantsusmaa firma on maailma suurim ühekordsete žilettide ning
ka paljude muude ühekordsete toodete tootja?
Lühendiga NQA (Norwegian Quiz Association) võib sassi minna NQF. See
lühend tähistab ühingut, mis toetab ja arendab õmblusviisi, kus teatud
viisil õmmeldakse kokku kaks kangast, mille vahel on eralduskiht. Kuidas
seda õmblusviisi nimetatakse? Vastuse esitäheks inglise keeles on Q. Võite
ka eesti keeles vastata.
Mis nime andis Paracelsus tinktuurile, mille ta segas kokku 16. sajandil?
See koosneb oopiumist ja alkoholist ning on nüüd tuntud ka
oopiumitinktuuri nime all.
Maailma suurima tiraažiga ingliskeelset ajalehte antakse välja Indias. Mis
ajaleht?
Milline linn Langhe piirkonnas Piemontes, Itaalias, on tuntud oma valgete
trühvlite poolest, mis kasvavad linna ümbritsevates mägimetsades?
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183

Mis on selle supermodelli nimi, kes abiellus
ameerika jalgpalluri Tom Brady'ga 26.
veebruaril 2009?

184

Nimetage Prantsuse näitleja, ainus
Cosmopolitan'i Top 25 maailma
seksikate meeste edetabelis, kelle
emakeel pole inglise keel? Ta käis Kylie
Minogue'ga 4 aastat, kuni nad läksid
2007. aastal lahku.

185

Milline laulja oli tõsielusarja "The Newlyweds" peaosas oma tollase
abikaasa Nick Lachey'ga?

186

Mis on Aron McGruderi poliitilise animaseriaali pealkiri? Peategelaseks on
10-aastane neegripoiss Huey Freeman. Seriaal lõpetas ilmumise 2006.
aastal.
Firma Hasbro toodete hulgas on sari värvilisi ponihobuseid, mis on
mõeldud väikestele tüdrukutele. Kuidas on selle brändi nimi?

187
188
189

190
191

192

Kuidas kutsutakse siidilaadset toodet, mida saadakse Angoora kitselt? Selle
kiud tugevamad kui vill.
Nimetage modell ja laulja, kes on paremini tuntud kui groupie, kes oli
Playmate of the month Playboy 1974. aasta novembrinumbris ning
onnäitlejanna Liv Tyler'i ema.
Millise jaapanikeelse sõnaga nimetatakse seksuaalharrastust, mille käigus
mitu meest ejakuleerivad korraga ühe naise peale?
Kaksikõed Esther Pauline ja Pauline Esther Friedman pälvisid USA-s
üldrahvaliku tähelepanu 1950ndate keskel kolumnidtidena, kui miljonid
lugejad küsisid neilt nõu armastuse alal ja muudes valdkondades. Õed
kirjutasid pseudonüümide all ja vihkasid teineteist avalikult 8 aastat, kuni
toimus leppimine. Nimetage üks neist pseudonüümidest.
See ajakiri asutati 1974 New Yorgis, ta on jõuliselt propageerinud
marihuaanat. Kaastöölisteks on olnud Charles Bukowski ja Truman Capote.
1987 algatas toimetaja võistluse "Cannabis Cup" Amsterdam, kus selgitati
välja parimad marihuaanaliigid. Mis ajakiri?
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193 Nimetage see modell ja näitlejanna, kelle
ajakiri FHM nimetas maailma seksikaimaks
naiseks aastal 2008.

194

195

196

197

198
199

200

Nimetage Peruus sündinud kirjanik, kelle sarja "Don Juani õpetused" on
müüdud miljoneid. Sarja 12 raamatut käsitlevad Kesk-Ameerika
šamanismi, esimene ilmus 1968 ja viimane 2000, kaks aastat pärast autori
surma.
Mis on ajaloos teadaolevalt ainsa mehe nimi, kes oma elu jooksul oli nii
kääbus kui hiiglane? 21-aastaselt oli mees 118 sentimeetri pikkune, aga
seejärel kasvas veel tervelt 116 sentimeetrit, olles oma surmahetkel 1950.
aastal 50-aastaselt 234 cm pikk.
Ida-Euroopas populaarne juba keskajast, valmib see madala
alkoholisisaldusega jook rukkileiva looduslikul käärimisel ning on müügil
pudelites karastusjoogina. Pärast kommunismi lagunemist, kui Coca-Cola
turuosa kasvas, võitlesid kohalikud pruulikojad coca vastu just selle
joogiga. Mis joogist on jutt?
See 1984 belglaste Jean Van Hamme ja William Vance loodud
komöödiafilm muudeti aastal 2003 arvutimänguks. Sari meenutab Jason
Bourne'i lugusid, peategelane põeb amneesiat, tema nimeks on üks rooma
number. Sama number on nii sarja kui arvutimängu kui ka aastal 2008
filmitud minisarja (peaosas Stephen Dorff) pealkirjaks. Nimetage see
number.
See kala (Garra Fura ladina k.) elab ja toitub Türgis spa'de välibasseinides,
kus neid peetakse psoriaasihaigete surnud naha söömiseks. Mis kala?
Alates sellest, kui 1982. aastal loodi Oscarite jagamisel parima make-up'i
kategooria, on üks mees selle auhinna võitnud kuuel korral, ka ka kõige
esimesena. Ka eelmisel aastal oli ta filmi "Norbit" eest üks nominente. Mis
on selle grimmikunstniku nimi?
Nimetage Austria disainer, kes disainis nii Volkswagen'i "põrnika" kui
Porsche 911.
Meelelahutus

201
202
203
204
205
206

Nimetage Academy auhinna nominendist filmi pealkiri, mille režissöör on
Darren Aronofsky ja peaosas Mickey Rourke.
Mis nime kandis julm orjapidaja raamatus "Onu Tomi onnike", kes lõpus
Tom'i ära tapab?
Kes mängis Kapten "Hawkeye" Pierce'i rolli tv-seriaalis M*A*S*H?
Milline film tegi Marlene Dietrichi maailmakuulsaks? Selles filmis mängis ta
kabareetantsijatari Lola-Lolat.
Kes komponeeris kuus Brandenburgi kontserti?
Milline Charlie Chaplini film sai Parima Muusika Oscari kakskümmend
aastat pärast esilinastust?
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207 Millise bändi album "Back in Black" on üks läbi aegade enimmüüduid?
208

Mis nimiosa on austraallane Paul Hogan mänginud filmides kolmel korral?

209

Kes kirjutas romaani "Alkeemik", mida on müüdud rohkem kui 65 miljonit
alates selle esmailmumisest aastal 1988?
Kuidas on kõige prestiižsema Ameerika auhinna nimi, mis antakse
Broadway lavastuste ja esinemiste eest?
Kelle ainus number-1 hitt on laul "Quarter to three" (1961)?

210
211
212

213

214

Hiina teatris (tuntud ka kui Pekingi ooper) on alati neli osa. Sheng on
meesosa, Dan naisosa, Jing värvitud näoga meesosa. Mis osa esindab
Chou?
Mis oli John Lennoni albumi nimi,
mis jõudis müügile vaid kolm
nädalat enne tema mõrva 1980?

217

Milline Ameerika situatsioonikomöödia, tehtud samanimelise Briti sarja
järgi, leiab aset paberifirmas Dunder-Mifflin?
Kes komponeeris ooperi "Hoffmanni lood" (Les Contes D'Hoffmann), mille
esmaesitus oli aastal 1881?
Jaapani manga- ja animasari Mahha Go Go Go on olnud tootmises juba 40
aastat ning keskendub autovõidusõidule. 2008. aastal valmis vendade
Wachowskite käe all ka Ameerika filmiversioon, mis nimega?
Kes kirjutas novelli "Minu sõber Flicka" ("My friend Flicka")?

218

Kelle 2008. aasta hittlaul oli "Chasing Pavements"?

219

Nimetage Itaalia helilooja (1582-1652), kes on kirjutanud palju teoseid,
kuid keda mäletatakse ühe teose - vaimuliku moteti "Miserere" järgi.
Kuidas on vürsti, Fjodor Dostojevski romaani "Idioot" peategelase nimi?

215
216

220
221

222

223
224

Mis on selle Betty Friedan'i poolt 1963. aastal kirjutatud raamatu nimi, mis
kirjeldas rahuldustunde puudumist paljudes ameerika naistes, kuna nad
pidid ennast teostama oma laste ja abikaasa kaudu ning ei saanud oma
vajadusi realiseerida? Raamat oli naisõiguslaste seas väga mõjukas 1960ndatel.
Nimetage Tšiili päritolu kirjanik, kelle sulest on ilmunud raamatud "The
Savage Detectives" (Julmad detektiivid) ja "2666". Ta suri 50-aasta vanuselt
2003.
Milline näitleja annab oma hääle Bart Simpsonile?
Nimetage draamasarja pealkiri, kus Glenn Close mängib peaosa,
halastamatut advokaati. Sarja esimene hooaeg keskendub kohtuprotsessile
miljardär Arthur Frobisheri vastu, keda mängib Ted Danson.
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225 Millises bändis on juhtivaks lauljaks Nathalie Maines?
226

227
228

229

230

231

232
233

234

235

Küsitava kirjaniku romaani " Richard Carvel" aastast 1899 müüdi USA-s üle
2 miljoni, samal ajal oli elanikke seal 76 miljonit. Romaanid "The Crisis",
"The Crossing", "Coniston" ja "Mr Crewe's Career" olid USA-s enimmüüdud
vastavalt 1901, 1904, 1906 ja 1908. Kirjaniku ees- ja perekonnanimi
ühtivad ühe hilisema Nobeli kirjandusauhinna võitjaga. Tegemist pole ühe
ja sama isikuga, kuid nad on kohtunud. Kuivõrd küsitava esimese kirjaniku
nimekaim sai kuulsaks, hakati esimest kutsuma Ameerika *** *** - olgugi
et 1890ndatel oli esimene tunduvalt enam tuntud kui teine. Kes?
Milline Itaalia Nobeli auhinna võitja kirjutas näidendi "Sei personaggi in
cerca d'autore" (Kuus tegelast autorit otsimas)?
Nimetage režissöör, kes sai tuntuks oma zombie-filmidega, sealhulgas
"Night of the Living Dead" (1968) and "Dawn of the Dead" (1978, uuesti
2004).
Kes kirjutas 1954. aastal raamatu "The Doors of Perception" (Taju uksed),
mille pealkiri oli inspireeritud William Blake luuletusest, ning mis omakorda
oli inspiratsiooniks bändi The Doors nimele?
Johnny Cash'i kuulsatel San Quentini kontsertidel liitus küsitav muusik
bändiga kutsumata külalisena, teenides selle eest 3 aastat vanglat
röövimise süüdistusel. Cash selgitas hiljem, et ta mäletas küsitavat isikut
küll pärast kontserti banketil, mitte aga laval esinemas. Pärast vabanemist
tegi mees edukat karjääri kantrimuusikuna ja tänu hitile "Carolyn" aastal
1972 amnesteeris kuberner Ronald Reagan ta. Oma bändiga "The
Strangers" esindas ta Bakersfield Sound'i esindaja, vastandades end
Nashville'ist pärit honky-tonk music muusikale. Kes?
Nimetage seersant, 1950ndate teleshow "The Phil
Silvers Show" peategelane,
keda mängis Phil Silvers ise.

Nimetage vene filmiauhind, mis asutati 1987 Ameerika Filmikunsti ja teaduste Akadeemia teeneteauhinna eeskujul.
Missugust kreeka päritolu sõna, mis meenutab üht müütilist poeeti,
kasutatakse inglise keeles tähistamaks teatrit? /is a common name for a
theater in English/? Sõna sisaldub filmikompanii RKO nimes: Radio-Keith***.
Nimetage kirjanik, kelle tegelik nimi oli William Porter. Teda peetakse
lühilugude meistri Guy de Maupassant'i ameerika analoogiks. 1898 istus ta
vangis varguse eest. Väljaõppinud farmatseudina töötas ta vangla haiglas.
Pärast vabanemist sai ta kirjanikuna rahvusvaheliselt tuntuks. Oma jutus
"Cabbages and Kings" (Kapsad ja kuningad) leiutas ta termini
"banaanivabariik".
Nimetage afro-ameerika vokaalansambel, kes oli maailmakuulus 1930ndatel. Nende plaate on müüdud üle 50 miljoni. Ansambel koosnes 3
vennast; esimese neegriansamblina esinesid nad aastal 1934 briti
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kuningakojale.
236
237

238
239

240

Mis oli selle Jaapani filmirežissööri nimi, kes võitis Kuldse Palmioksa kahel
korral? Ta suri 2006. aastal.
Nimetage muusikal, mille tõi lavale Irving Berlin George C. Marshalli
korraldusel, et tõsta moraali USA tagalas II maailmasõja ajal. Esietendus oli
1942, laval oli 300 sõdurit, nende hulgas leitnant Ronald Reagan. Laul "God
Bless America", kuigi loodud 24 aastat varem, lülitati etendusse ja seda
laulis Kate Smith.
Kunagi peeti Milo Veenust skulptor Praxitelese tööks, tänapäeval peetakse
autoriks aga teist Kreeka skulptorit. Keda?
Kes oli see vene muusik, isa
poolt korealane, Venemaa
edukaima rockbandi Kino
liider 1980ndate lõpust kuni
hukkumiseni autoõnnetusel
1990? Aastal 1999 meenutati
teda postmargiga.

Mis on selle Ameerika ajakirjaniku nimi, kes põhimõtteliselt leiutas
kuulujututulba 1920-ndatel? Tema veerg ilmus enam kui 2000 ajalehes
ning tal oli igapäevaselt ligikaudu 50 miljonit lugejad 1960-ndatel, lisaks
kuulas umbes 20 miljonit inimest tema pühapäevast raadiosaadet.

