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1

Prohvetid Abraham, Mooses ja Jeesus ei esine mitte ainult ristiusus, vaid ka islamis. Seal
on Abrahami nimeks Ibrahim ja Moosese nimeks Musa. Jeesus on islami usu tähtsaim
prohvet. Mis nime all tuntakse teda koraanis?

2

Sündinud 1754 Pariisis, liitus see prantsuse arhitekt ja insener Ameerika armeega 1777.
aastal. 1786 valisid George Washington ja Thomas Jefferson just tema välja Washington
D.C. jaoks plaane tegema. Ta kavandas kesklinna, kuid vallandati 1792. aastal, kuna tema
plaanid olid liiga kulukad. Need ideed läksid aga kasutusse 1889. aastal.
Mis oli selle arhitekti nimi, kes kujundas Washingtoni linna?

3

Kuningas Kamehameha I on läinud
ajalukku “Lõhkilöödud aeru” (Law of the
Splintered Paddle) järgi, mis kaitses
rahulikke inimesi sõjaaegadel. Igal aastal
11. juunil tähistatakse Kamehameha päeva;
pildil on tema ausammas selleks puhuks
kaunistatud.
Millise kuningriigi ta 1810. aastal asutas?

4

19. sajandil elas Itaalia läbi Risorgimento – riigi ühendamise protsessi. Seda juhtis
Sardiinia eesotsas oma kuninga Vittorio Emmanuele II-ga, kes oli populaarne ka Austria
poolt vallutatud Itaalia põhjaosas. Kuna oli keelatud avalikult väljendada poolehoidu
kuningale, leidsid itaallased teise viisi oma poliitiliste vaadete väljendamiseks. Nad tegid
oma loosungist akronüümi ja moodustasid niiviisi ühe väga populaarse persooni nime.
Nad hüüdsid seda nime, samal ajal näidates, et tahavad Vittorio Emmanuelet oma
kuningaks.
Nimetage see akronüüm ehk kuulsa inimese nimi.

5

Ta sündis Viimsi mõisa piimavedaja pojana. Tartu Ülikooli astus 1922 ja lõpetas selle
1941. Vahele jäid vangla-aastad ning töö metsavahi, Riigivolikogu esimehe ja
kergetööstuse rahvakomissarina. Pensionile siirdus teenekas riigitegelane Eesti NSV
Teaduste Akadeemia presidendi ametikohalt. Kes?
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6

Milline norra mütoloogia tegelane oli valgusejumal, taeva ainus valvur ja rooma
mütoloogia Januse vastand? Ühe legendi järgi läks ta Mannheimi (inimeste kodumaale)
ning lõi kolm klassi inimesi: orjad (trall ), vabad talupojad (karl ) ja aadlikud (jarl ).

7

Asutatud 1873, oli 2007.a. alguse seisuga asutuse
isikkoosseisus 24578 töötajat.
Mis riigi politseiasutus?

8

See kreeklasest maadeuurija sündis 4. sajandil pKr. Ta reisis mööda Loire`i jõge, purjetas
Iirimaa ja Šotimaa vahel ning külastas 380. aasta paiku Orkney saari. Ta jätkas oma reisi
põhja ning olevat möödunud polaarjoonest, kui arvestada, et ta oli rääkis esimesena
kesköisest päikesest ja jääväljadest. Mis oli selle maadeuurija nimi?

9

Mis nime kannab see proportsioonide
kaanoniks peetav Leonardo da Vinci poolt
joonistatud mees? Nimi pärineb 1. sajandil
eKr elanud Rooma kirjanikult, arhitektilt ja
insenerilt, kelle kirjutisest sai Leonardo
kujutise idee. Näete
teda ka Itaalia 1eurosel mündil.

10 George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe. Kõigil neljal on
palju ühist. Mitte ainult see, et nad olid 4 viiest USA esimesest presidendist, vaid kõik
nad sündisid ühes osariigis. Ka teine president John Adams elas selles osariigis veidi
aega. Sellepärast kutsuti neid vahest “… dünastiaks”. Mis osariigist on pärit kokku 8
USA presidenti, neist viimane Woodrow Wilson?
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11 Millise riigi relvajõud planeerisid
operatsiooni ”Helesinine” ehk Azul ’, mis
oli Neitsi Maarja rüü värv? Vahetult enne
algust nimetati operatsioon ümber
”Roosaks” ehk Rosario. Operatsiooni
põhitegijaks oli ARA Santísima Trinidad
(pildil).

12 See 140 000 elanikuga linn asutati 997. aastal, mil seda kutsuti Nidaros’eks. Sellest sai
kiiresti üks Euroopa populaarsemaid palverännakukohti. Kuni 1380. aastani oli see
pealinnaks ja seal krooniti terve rida kuningaid. Mis linnast on jutt?
13 Ali Hassan Mwinyi oli selle riigi
presidendiks 10 aastat. Tema portree
kaunistas kõiki rahatähti. Tema
järeltulijaks sai samuti 10 aastaks
Benjamin Mkapa. Mwinyi asemele
ilmus rahatähtedele
kaelkirjaku portree.
Huvitaval kombel
peab Mwinyi täna
82-aastasena
rahulikku pensionipõlve, samas kui
Mkapat süüdistatakse raiskamises ja
korruptsioonis.
Mis riik?
14 See 1950 Rakveres sündinud mees on lõpetanud Tartu Ülikooli 1975 arheoloogina ja
1991 psühholoogina. Töötanud ülikoolis ametnikuna ja Viljandi Ugala teatris
kirjandusala juhatajana. Magistrikraad folkloristika alalt. Taasavatud usuteaduskonnas oli
esimene doktoriõppe üliõpilane. Alates 1997 on TÜ võrdleva usuteaduse professor,
olnud ka usuteaduskonna dekaan. Uurib vanaaja ajalugu ja religioone, eriti Kolumbuseeelset Ameerikat ja Põhja-Euroopa esiaega. 2007 ilmus sarjas „Eesti mõttelugu” tema
raamat „Tõsilood muinasrahvastest”. Kes?
15 Jeesus Kristuse seitse sõna ristil „Mu jumal, miks oled sa mu hüljanud?“on inspireerinud
heliloojaid juba alates Heinrich Schützist. Oma „Seitse sõna ristil“ bajaanile, tšellole ja
keelpilliorkestrile on ka tänapäeva ühel tuntumal naisheliloojal, kel tänavu täitub 77
eluaastat. Oma teoste ülesehitamisel kasutab ta numbrite müstikat (ehk Fibonacci jada 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13...). Kuulete tema „Seitse sõna ristil“ kuuendat osa, mis kirjeldab
Kristuse surma (Es ist vollbracht / It is accomplished ). Kes on see Hamburgi lähistel
elav helilooja?
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16 Üks Europarlamendi liige aastast 2004 on ka Nõukogude Liidu
kangelane. Lisaks on tema järgi nime saanud asteroid 2552.
Kes?

17 Kuidas kutsuti Kreeka mütoloogias puude ja metsadega seotud nümfe? Sünnist
saati kandsid nad vastutust puude eest, mille otsas nad elasid. Kui puu maha saeti, nad
surid. See nimi kajastub mitmes tänapäeva keeles.
18 1781. aastal saabus Mainzist Eestisse kunstnik Gottlieb Welte. Paar aastat tegutses ta
portselanivabrikus sellessamas Eesti linnas, mille keskust lossi ja kirikuga on ta kujutanud
juuresoleval maalil. Mis linn?

19 Aastal 9 eKR elas Rooma impeerium üle ühe tõsisematest lüüasaamistest ajaloos.
Arminiuse poolt juhitud sakslaste hõimud hävitasid tervelt 3 leegioni. Kes oli roomlaste
väejuht, kelle tõttu keiser Augustus nägi õudusunenägusid, hüüdes ärgates “***, anna
mu leegionid tagasi!”
20 Kui Peeter I ehitas impeeriumile teise pealinna, siis Katariina II kavatses rajada kolmanda.
Linn asutati Samara ja Kiltšeni jõgede ühinemiskohale 1776. aastal. Maa-ala kiire
soostumise tõttu kolisid linnelanikud 1783. aastal uude asupaika, kus küsitav linn asub
tänapäevani. Vanas asupaigas arenes välja Novomoskovski linn, uues aga tänaseks enam
kui miljoni elanikuga suurlinn (mis Paul I ajal kandis Novorossiiski nime). Linna arendaja
vürst Potjomkin pidas linna “neljandaks Roomaks” ja kavatses sinna rajada maailma
suurima kiriku. Preobraženski katedraal valmis siiski veidi väiksemana kui algul kavatseti.
Mis linn?

Eesti mälumängumeistrivõistlused 27.aprill 2008
21 „Louvre kõrbes“ – sellise nime on teeninud Tsodilo, 10 km2 suurune UNESCO
maailmakultuuri pärandi hulka kuuluv kaitseala, kus leidub ligi 4500 iidset kaljujoonist.
Arheoloogide arvates on selles paigas inimasustus olnud juba vähemalt 100 000 aastat.
Mis riigis paikneb Tsodilo?
22

Sel Kadrioru lossis rippuval maalil
kujutatud 20-aastasel noorukil jäi elada
veel 27 aastat. Tema surma mõnevõrra
saladuslikud asjaolud tekitasid legendi,
mille kohaselt ta elas veel palju aastaid,
surres alles 87. eluaastal.
Kes on pildil?

23 See 14 tuhande elanikuga Suure-Jaani sõpruslinn on Soome linnadest vanuselt kolmas
(Turu ja Porvoo järel), saanud linnaõigused 1365. aastal ja olnud sealtpeale mitu sajandit
kõige põhjapoolsem linn Rootsi kuningriigis. Mis linn? Kui teile selle iidse linna nimi ei
meenu, nimetage sealt 9 km edasi mere suunas asuv linn, mille hilisem kuningas Johan
III asutas 1558. aastal tolle iidse linna asemel Botnia lahel kaubanduse arendamiseks.
Selle suurema, Soomes elanike arvult 10. linna nimetamine annab 1 punkti.
24 Noor kunstnik Zelma Bauerle oli modelliks kolleeg Rihards
Zarinšile, kui too kujundas 1920-ndate lõpul 5-latise mündi.
Sama portree on kujutatud Euroopa tänase seisuga suurima
väärtusega rahatähel (500 latti) ja saab olema Läti 1-eurose
mündi tagaküljel. Mis nimega tütarlast kutsutakse?

25 Aastast 1932 oli oma fašistlik partei ka Inglismaal - British Union of Fascists. Partei
liidriks oli mees, kelle esimeseks abikaasaks oli lord Curzoni tütar. Selles pulmas (1920)
olid külalisteks paljud kroonitud pead eesotsas George V ja kuninganna Maryga. Aastal
1936 abiellus küsitav isik uuesti, seekord peeti pidu Hitleri osavõtul Berliinis, Goebbelsi
kodumajas. 1940. aastal sündinud poeg on tuntud tegija spordimaailmas. Kuidas oli
briti fašistide liidri nimi?

