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1. Rooma riigi rahapaja asus ühe jumala templis. Jumala lisanimest „Moneta” (tõlkes
’Manitseja’) on tulnud eesti jt keeltesse sõna „münt”. Nimetage see jumal!
2. Küsitav mees hukati 1401 Hamburgis
mereröövlina, tänapäeval on ligikaudu
samas paigas tema mälestussammas. Ta
tegutses aktiivselt Põhja- ja Läänemerel,
vihastades sellega põhjalikult välja Hansa
Liidu. Tema ja ta kaaslased tabati
Helgolandi lähedal. Legendi kohaselt
kaubelnud ta enne pea maharaiumist
kohtunikelt
välja
loa,
et
tema
meeskonnaliikmeist kingitakse elu neile,
kellest ta suudab ilma peata mööda
kõndida. Just see lugu andis Betti Alverile
ainest
ballaadi
„Kaks
saarlast”
kirjutamiseks. Kellest on jutt?

3. Kodakondsus on kõige üldisemas mõttes mingi riigi kodanikuks olemine, mis tähendab
kodaniku ja riigi vahelist vastastikuste kohustustega poliitilist ja juriidilist seotust. Kodakondsus
võidakse saada naturalisatsiooni korras või juba sündides. Sündides saadakse kodakondsus
vanemate (nt Eestis) või sünnikoha järgi (nt USA). Kuidas seesuguseid sünniõigusi (2)
nimetatakse?
4. Umbes kolmekümneaastane mulatt
Aijo Beness, kelle isa on Uganda neeger,
on
ühe
Euroopa
Liidu
riigi
natsionaalbolševike liider. Ta on oma
ebatavaliste,
lausa
skandaalsete
aktsioonidega õiguskaitseorganite pideva
tähelepanu all: ta on kutsunud üles
riigikorda kukutama, aheldanud end
siseministeeriumi
peaukse
külge,
kujutanud ühel plakateist riigi presidenti
natsimundris jne. Liigne oleks vist lisada,

et mees on istunud ka korduvalt kinni.
Mis riik?

5. 2008. aastal sai eestlane Peeter Mahlberg (sündinud 1944 Tallinnas) ühe riigi elanike arvult
suurima provintsi Zulia (u 3,5 mln elanikku) kuberneriks. Ta ise kolis riiki koos vanematega
1946. aastal. Ta tegutses esmalt äriettevõtetes, pärast poliitikasse siirdumist oli ka Zulia osariigi
pealinna Maracaibo linnapea. Millise riigiga on tegu?

6. Ta (1892–1973) osales ohvitserina I maailmasõjas ning oli Vabadussõjas suurtükiväepolgu
patareiülem. Sai Vabadusristi. 1923 lõpetas TÜ juristina. Töötas põllutöö- ja siseministrina ning
välisministri abina. Oli Eesti saadik Moskvas, Leedus, Rootsis, Taanis, Norras. Keeldus 1940
Eestisse naasmast ning mõisteti NSVL-s seetõttu tagaselja surma. Rootsis elades ajas aiandusäri
ning oli sealse eestluse üks edendajaid. Tuntud on ka üks tema järeltulijatest. Kes?
7. Kahe maailmasõja vahelisel perioodil tegutsesid mitmes Euroopa riigis paremradikaalsed
liikumised: Eestis vabadussõjalased, Leedus Raudhunt, Belgias reksistud, Poolas Falanga,
Rumeenias Raudkaart (algul Peaingel Miikaeli Leegion), Ungaris ristnoollased jne. Kuidas
kutsuti Soome ja Läti vastavaid liikumisi?
8. Küsitav mees (sünd. 1916) oli aktiivne
vabadusvõitleja ning istus seetõttu 1956–
62 Prantsusmaal vangis. 1965 kõrvaldati
ta oma poliitilise rivaali poolt riigi
presidendi kohalt ning järgnevad 15 aastat
oli ta koduarestis. Kes?

9. 1982 surnud kuningas Sobhuza II (oli oma riigi valitsejaks 1921. aastast) matustel oli ta põrm
paigutatud klaasist kuupi, mida valvasid kuningliku kaardiväe sõdurid. Kaks nädalat hiljem,
täiskuu ajal, toimetati surnukeha selle riigi kuningate traditsioonilisse puhkepaika, mägedes
asuvasse koopasse, mille täpset asukohta teavad vähesed. Koobas müüriti traditsiooni kohaselt
kinni ning selle ette köideti must sõnn. Kui loom nälga ja janusse suri, tähistas see ametliku
leinaaja lõppu. Millise riigi valitsejat nii maeti?
10. 7. augustil 1932 kehtestati NLiidus karm seadus, mille ametlikuks nimeks oli „Riiklike
ettevõtete, kolhooside ja kooperatiivide varade kaitsest ning ühiskondliku (sotsialistliku) omandi
tugevdamisest”. Seadus nägi ette karistuse igale vähemalt 12-aastasele kodanikule, kes üritas
kolhoosipõllult võtta kas või peotäie mahapudenenud viljapäid. Madalaim karistusmäär oli 10
aastat ja kõrgeim – mahalaskmine. Amnestiat ette ei nähtud. Millise nime omandas seadus rahva
hulgas?

11. See umbes 65 000 elanikuga Toskaana linn on tuntud eeskätt läheduses asuvate
marmorimurdude poolest, millest on marmorit kaevandatud juba üle 2000 aasta. Sellest maailma
ühest tuntuimast, linnaga samanimelisest marmoritüübist on valmistatud muuseas Rooma
Pantheon, Traianuse sammas ning Michelangelo „Taavet”. Linnast on pärit maailma üks
tugevamaid jalgpalliväravavahte Gianluigi Buffon. Linnaga sama perekonnanime kandev Itaalia
laskesuusataja võitis hõbemedali 1998 Nagano olümpial 20 km distantsil. Nimetage see
Toskaana linn (või marmoritüüp või laskesuusataja).
12. Kirdeväil on veetee Euroopast Kaug-Itta piki Euraasia põhjarannikut, Venemaal on see Põhja
veetee. Mitme sajandi jooksul püüdsid Kirdeväila nii- ja naapidi läbida paljud maadeuurijad ja
ekspeditsioonid, esimesena õnnestus see 1878–79 laeval „Vega”. Laev saabus Stockholmi 24.
aprillil 1880 ja 24. aprill on Rootsis rahvuslik Vega-päev. Ekspeditsiooni juht oli Soomes
sündinud ja Helsingi ülikooli lõpetanud rootslane, kelle nime kannab saarestik Taimõri ja
Severnaja Zemlja vahel, saar Teravmägede saarestikus jm. Kes?
13. Vaated ühele 20. sajandil rajatud pealinnale ja parlamendihoonele. Mis linn? (keskel ei ole
jõgi vaid paisjärv)

14. See roosõieliste sugukonda kuuluv taimeperekond (Crataegus) on üks maailma
liigirohkemaid, liike on kaugelt üle tuhande, nad ristuvad omavahel ja liike tekib pidevalt juurde.
Olemas on juba saaremaa ..., viidumäe ..., kuramaa ..., eesti ....jne. Kõik liigid on madalad puud
või kõrged põõsad, valged või roosakad õied on viie kroonlehega ja ebameeldiva lehmasita
lõhnaga. Viljaks on kollased, punased või mustad õunviljad, millest tehakse vererõhku alandavat
ravimteed. Paljud liigid on tugevate asteldega ja neist saab läbipääsmatuid hekke. Rahvasuus
lõmmupuu, jahumarjapuu, türnpuu. NB! Botaaniliselt on türnpuu (Rhamnus) täiesti teisest
sugukonnast, aga lihtsurelik ajab need põõsad tihti segamini. Mis taimeperekond, puu või
põõsas?
15.
Phoenicurus
phoenicurus
on
rahvasuus ka tulisaba, tulelind, seda oma
punaka saba tõttu. Varblase suurune kogu
Eestis levinud rändlind. Omapärane on, et
saba on tal alati sorgus, laulu ajal väristab
seda. Toitub mardikatest ja putukatest,
seetõttu väga kasulik. Mis lind?

16. Milline piirkond?

17. Küsime umbes 30 000 elanikuga Šveitsi linna, mis paikneb samanimelise järve ääres ning on
ka samanimelise kantoni keskus. Linna kaubamärgiks nr. 1 on sajandeid kvaliteetseid kellasid
valmistavad meistrid, ent viimastel aastatel on linnast saanud pigem Šveitsi IT- jm.
kõrgtehnoloogia keskus. Mis linn? Spordifriikidele aitab nime meenutada linnas tegutsev
Xamaxi jalgpalliklubi.
18. Selle haiguse täpsemad tekkepõhjused on sageli teadmata. Kogu keha haarav väikeste
veresoonte põletik on reeglina kuni 4-aastaste laste haigus (harva ka vanemate – arvatakse, et
John Travolta poeg suri 2009. aasta algul just selle tõve tagajärjel tekkinud tüsistustesse). Haigus
algab palavikuga, kehale tekib lööve, silmad ja suu lähevad põletikuliseks, suurenevad kaela
lümfisõlmed jne. Haiguse võimalikeks tüsistusteks võivad olla aneurüsm või isegi infarkt. Mis
haigus? Kuna esmakordselt kirjeldati haigust 1960. aastatel Jaapanis, sealt pärineb ka haiguse
nimi (seondub tavainimesele hoopis teise valdkonnaga).
19. Millise riigi rahatäht?

20. Läbi aegade on vaid kolm naist avastanud või osalenud mõne keemilise elemendi
avastamisel. Marie Curie avastas polooniumi ja koos Pierre Curie’ga raadiumi, Ida Eva
Noddack-Tacke koos Walter Noddackiga reeniumi, ka Marguerite Perey teatas 1939 ühe
elemendi avastamisest. Millise? See on ühtlasi viimane element, mis avastati loodusest.

21. Riigikantselei välja kuulutatud konkursi „Parim avalik teenus 2008” võitis E-notari ja
keskkonnaministeeriumi projekt mobiilimakse võimaldamine ….eest tasumisel. Mille eest?
22. Selle kompanii asutajaks oli kreeklasest juveliir Sotiros Voulgaris, kes kolis 19. sajandi lõpus
Itaaliasse ning hakkas seal äri ajama. Paljud hakkasid hindama selle firma valmistatud
omapäraseid ja kalleid ehteid, mis ühendasid endas Vana-Kreeka ja Vana-Rooma stiili. Kuigi
firma on jäänud pereettevõtteks (praegu haldavad firmat asutaja lapselpased), on see vahepeal
oma tegevust tunduvalt laiendatud. Firmakauplusi võib leida igast maailmajaost ning lisaks
kallitele ehetele toodetakse ka eksklusiivseid kellasid (valmivad koostöös šveitsi
kellameistritega), aksessuaare (näiteks käekotte) ja lõhnaõlisid (näiteks Blv). Millise luksusele
orienteeritud firmaga on tegemist?
23. „Arvutifriikide eri”. Kuidas kutsutakse enamasti moonutatud tähtedest ja/või numbritest
koosnevat pilti, mille abil kontrollitakse, kas nt foorumi kasutajaks registreerija või postituse
tegija on inimene, mitte robot?
24. Mees pildil vasakul on Kalašnikov, kes hoiab käes parempoolne mehe (1922–1997),
ameeriklasest relvakonstruktori saavutust, mille too ise nimetas AR-15-ks ja millest 1960. aastate
keskel sai USA armee peamine automaatrelv M-16. Kes ta on?

25. Eestis on tuntud Jüriöö ja jüripäev (23. aprill). Rahvusvaheliselt tähistatakse jüriööd (Yuri's
Night) natuke teisel ajal. Millal?

26. See kahe maailmasõja vaheline Austria jalgpallur (1903–39) oli oma maa koondise
kesktormaja, lüües 43 mängus 27 väravat. Klubijalgpalli mängis FK Austrias, mille koosseisus
tuli 1933 ja 1936 Kesk-Euroopa klubide turniiri võitjaks. MM-il 1934 jõudis koondisega
poolfinaali. Pärast Austria liitmist Saksamaaga (1938), keeldus ta mängimast nn Suur-Saksamaa
eest. 1939 sooritas ta natside vaimse surve all murdununa enesetapu (mõningail andmeil
mõrvati). Tema matused, kus osales umbes 15 000 inimest, kujunesid austerlaste suureks
rahvuslikuks demonstratsiooniks. Kellest jutt?
27. Märtsis sisekergejõustiku EM-il seitsmevõistluses ülekaalukalt võitjaks tulnud Mikk Pahapill
püstitas üksikaladel viis isiklikku rekordit ja sai kolm alavõitu. Vaid ühel alal ei saanud ta võitu
ega teinud oma parimat tulemust. Milline ala?
28. MK-sarjas osales ta (sünd. 1970) esmakordselt juba 1990. aastal. Pika karjääri vältel on ta
võitnud kaks olümpiamedalit ( meeskondlikus arvestuses hõbe 1994. a ja kuld 1998.a) ning 5
medalit MM-ilt (sealhulgas väikeselt mäelt kuld 1995). Käesolev aasta on mehele olnud
võrdlemisi edukas – meeskonnavõistluses teenis ta Liberecis oma viienda MM-medali ning 10.
märtsil võitis kõigi aegade vanima suusahüppajana MK-etapi. Kes?
29. Seda korvpallurit peavad paljud oma riigi kõigi aegade parimaks sportlaseks. Ta sündis
vaeste immigrantide peres, kasvas üles ja kujunes mängumeheks USA-s. 1979 valis ta draftis
endale Boston Celtics, ent noormehe raske vigastuse tõttu talle profilepingut ei pakutud. Küsitav
sõitis seejärel oma vanemate päritolumaale, kus sai peagi superstaariks. 186 cm pikkuse
tagamängijana viskas ta oma tippaegadel nii oma klubi eest euro- ja koduliigas kui ka
koondisemängudes tiitlivõistlustel keskmiselt üle 30 punkti mängus, olles väljakul enamasti kas
kõik 40 minutit või puhates vaid mõne hetke. 1987 viis ta oma riigi meeskonna Euroopa
meistriks, aidates sel dramaatilises finaalis võita lisaajal NSV Liitu 103-101, visates ise 40
punkti. Kes?
30. Pildil olevat sportlast peetakse oma spordiala kõigi aegade parimaks meheks, 8 OM-i
(4+2+2) ja 12 MM-i medalit (5+4+3), lisaks hulganisti muid võite. Tema 20-st eelloetletud
medalist varastati 2003. a. 19 ja tagasi sai ta nad alles 2007. Kes?

31. Kes on daam piltidel?

32. Vasakul pildil on 12. veebruaril 2009 Armeenia suursaadikuks Šveitsi määratud mees. Kes?

33. Kes on see vabadusvõitleja, punkmuusik ja kirjamees? Ta oli Vaba-Sõltumatu Noorte
Kolonn Nr. 1 asutajaid ja 1987–88 selle juht.
34. 2008 hakati Dublinis ehitama 120 m (on ka teistsuguseid andmeid) kõrgust ja 32 korruselist
Iirimaa kõrgeimat hoonet, mis rajatakse maailma hetke ühe tuntuma arhitekti Norman Fosteri
projektide järgi. Praeguste plaanide kohaselt valmib see 2011 ja hakkab kandma nime „ …
Tower”. Mis sobib siia punktirile? Tegu on ühe tuntuima Iirimaa n-ö kaubamärgiga.
35. Tammsaare „Tões ja õiguses” oli Vargamäe Andresel kokku neli poega. Neist Andrese
(Krõõda poeg) ja Indreku (Mari poeg) nimetamine ei tohiks kellelegi probleeme valmistada.
Mariga oli Andresel aga veel kaks poega. Küsime nende nimesid.

36. Seda seriaali tehti kuue hooaja vältel (1997–2003) kokku 56 osa. Tegevustik leiab aset range
režiimiga vanglas, kuhu vangla juhtkond on rajanud eriosakonna, mida nimetatakse Emerald
Cityks ehk Smaragdlinnaks. Juhtkonna head plaanid ei lähe aga sageli kokku vangide omadega
ning seetõttu käib halastamatu olelusvõitlus. Võitlusega kaasneb vägivald ning vägivallaga
ohvrid. Mis seriaal? Selle üks keskseid tegelasi on Augustus Hill, kes kommenteerib oma
kaasvangide elu.
37. 1912 kuulutati Tallinnas välja ühe arhitektuurikonkursi võitjad. 15 töö hulgast valis žürii
välja baltisakslase Aleksander Jaroni oma, mis tekitas skandaali, sest näiteks Eliel Saarineni
suurejooneline kavand sai kõigest ergutusauhinna. Kuivõrd Saarinen võitis aga aasta hiljem
toimunud Tallinna planeerimise võistlusel, otsustati ka küsitav hoone tema projekti järgi ehitada.
Alanud I maailmasõda jättis aga küsitava hoone rajamise katki ning ehitatud pole seda ei
planeeritud Vabaduse väljakule ega mujale tänase päevani. Millest jutt?
38. Selle kirjaniku (1952–2001) lesk Jane Belson sõlmis 2008 kokkuleppe iiri lastekirjaniku ja
komödiandi Eoin Colferiga, et tema mehe kirjutatud sari saaks kuuenda osa. 1978 alguse saanud
sarja seni viimane teos „Enamasti ohutu” (Mostly Harmless) ilmus 17 aasta eest. Kirjanik
kavatses siiski kirjutada veel ühe raamatu, sest tundis, et sari lõppes liiga trööstitult. Kuuenda osa
pealkirjaks saab „And Another Thing...” ja selle ilmumise tähtaeg on selle aasta oktoobris.
Milline kultuslik romaanisari endale järje saab?
39. 2008 lisandus Eesti kirjarahva hulka uus liige. Noorkirjanikult (sünd. 1975) ilmus tegelikult
lausa kaks raamatut: fantaasiarohke lastejutustus „Ükskord, kui sadas vihma” ning samuti lastele
mõeldud luulekogu „Hiigelsoojad pilvelambad”. Viimase raamatuga on kaasas ka CD-plaat –
Priit Pajusaar on loonud autori tekstidele ka viisid. Küsitav on kirjeldanud oma kirjanikuks
hakkamist lihtsalt vajadusega kirjutada omaenda peres sirguvatele lastele. Kes on see
peaasjalikult teisest kultuurivaldkonnast tuttav inimene?
40. 2003. aastast tegutseb Värska kultuurikeskuse juures bänd, mille muusikastiiliks liikmed ise
määratlevad folkrockpunkloor. Lihtsamalt öeldes segavad poisid (Jalmar Vabarna, Artur Linnus,
Jaanus Viskar ja Martin Kütt) traditsioonilist setu rahvamuusikat moodsamate rütmidega. Neilt
on ilmunud kaks albumit: „Lätsi vällä kaema” (2005) ja „Lätsi tarrõ tagasi” (2008). Mis nime
kollektiiv kannab?

41. See filosoof (1798–1857) võttis kasutusele mõisted „positivism”, „sotsioloogia” ja
„altruism”. Filosoofias ongi ta positivistliku suuna looja. Tema filosoofia lähtealuseks oli nõue,
et teadus piirduks nähtuste välisilme kirjeldamisega. Sellele tuginedes väitis, et õpetus nähtuste
olemusest on filosoofias liigne. Brasiilia lipul olev kiri „Kord ja progress” on inspireeritud
motost, mille lõi käsitletav filosoof. Kellest on jutt?
42. Raamat pealkirjaga „De revolutionibus orbium coelestium” trükiti autori surma-aastal, kuigi
põhiosas oli see valminud juba 36 aastat varem. Seda on nimetatud ka „teaduslikult
revolutsiooniliseks raamatuks”. Kelle peateos nimetatu on?
43. Kui mitte arvestada 1993. a plaati „The Spaghetti Incident?” (sisaldas ansambli tehtud
töötlusi teiste bändide lugudest), mahub selle bändi kahe stuudioalbumi vahele tervelt 17 aastat.
1991 ilmus neilt mahukas topeltalbum „Use Your Illusion” ning 2008.a „Chinese Democracy”.
Viimast albumit viimistleti kaugelt üle kümne aasta ning selle käigus jõudis vahetuda peaaegu
kogu ansambli koosseis. Mis bänd?
44. Boolero on ¾ taktimõõdus hispaania rahvatants või selle motiividel loodud heliteos.
Kuulsaim on ehk Maurice Raveli „Bolero”, aga enam-vähem sama tuntud on ühe vene helilooja
„Öö Madridis”, mida järgnevalt kuulete. Kes on helilooja?
45. See kunstnik elas 1430–1516, kunstnikud olid ka tema isa ja vend, ise oli ta Giorgione ja Tiziani
õpetaja. Kes?

46. See juudi päritolu helilooja sündis 1892 praeguses Serbias, õppis Budapestis, töötas Viinis,
Berliinis, Pariisis, Havannas, New Yorgis. Teda peeti Lehari ja Kalmani mantlipärijaks, tõi operetti
džässielemendid, teiste hulgas kirjutas operetid „Die Blume von Hawaii” (1931), jalgpalliteemalise
„Roxy und ihr Wunderteam” (1937), mis jäigi tema viimaseks teoseks. II mailmasõja ajal USA-s
elades haigestus raskelt, ei orienteerunud enam ajas ega ruumis. Saksamaa valitsuse abiga toodi ta
1954 Saksamaale tagasi ja 1960 ta Hamburgis suri, uskudes elu lõpuni, et elab ikka New Yorgis.
Kellest on jutt?
47. Giovanni Francesco Bernardone (ka Giovanni Battista Bernardone; Francesco di Pietro di
Bernardone) on näiteks öelnud: „Nii kaua, kuni maailmas on lapsi, lilli ja linde, nii kaua on lootust”.
Mis nime all me teda tunneme?
48. See on Euroopa suurim laanekuklaste elupaik, mis võeti 1977 looduskaitse alla. 2000. aastast
on see looduskaitseala, mille pindala on 188 ha ja seal on umbes 1500 kuklase pesa. Seal on ka
samanimeline küla, org ja järv. Nimetage see Põlvamaal asuv koht!
49. Kes on kunstnik?

.

50. Kes laulab?

.

Vastused:
1. Juno
2. Klaus Störtebecker
3. Vereõigus (jus sanguinis), päikeseõigus (jus soli)
4. Läti
5. Venezuela
6. Heinrich Laretei
7. Lapua-liikumine, kõueristlased (Pikserist)
8. Ahmed Ben Bella
9. Svaasimaa
10. Viie viljapea seadus
11. Carrara
12. Nils Adolf Erik Nordenskiöld
13. Canberra
14. Viirpuu
15. Lepalind
16. Silicon Valley
17. Neuchatel
18. Kawasaki haigus
19. Malaisia
20. Frantsium
21. Harrastusliku kalapüügiõiguse eest tasumisel
22. Bvlgari
23. CAPTCHA
24. Eugene Stoner
25. 12. aprill. (Juri Gagarini kosmoselennu auks, aastast 2001 kosmonautikapäev)
26. Matthias Sindelar.
27. 60 m jooks
28. Takanobu Okabe
29. Nikos Gallis
30. Kjetil Andre Aamodt
31. Grace Kelly
32. Charles Aznavour
33. Ain Saar
34. U2
35. Ants ja Sass
36. OZ
37. Tallinna raekoda
38. „Pöidlaküüdi teejuht galaktikas“ (autor Douglas Adams)
39. Evelin Samuel
40. Zetod
41. Auguste Comte
42. Mikolai Kopernik („Taevasfääride pöörlemisest”
43. Guns N’ Roses
44. Mihhail Glinka
45. Giovanni Bellini
46. Paul Abraham
47. Franciscus Assisist
48. Akste
49. Olav Maran
50. Liza Minnelli

