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II Voor
Estica I (seekord inimeste keskne, 5-st küsimusest 4 on kes-küsimused)
1. Kes on piltidel? (vasakul tuntud psühholoog, paremal kodumaine tähetark)

2. Ta sündis 1866. aastal Araste külas ja suri 1942. aastal. … reisis palju ja võttis vastu uue kunsti
mõjusid. Mees õppis Saksamaal Düsseldorfi kunstiakadeemias. Tema parimad tööd on põhiliselt
realistlikud haritlaste pastellitehnikas portreed ja maastikud. 1903. aastal lõi Tallinnas oma ateljees
kunstikooli. Tuntumad teosed: “Lääne neiu“, „Marie Underi portree“ ja ka endast maalitud portree.
Kes?
3. 2008. a andis kirjastus Tänapäev välja luulekogumiku pealkirjaga “Muusad ja maastikud”, mis
hõlmab ühe eesti klassiku luuletusi ajavahemikust 1945 – 2008. Tegu on aastatel 1932 – 43 Treffneri
Gümnaasiumis õppinud mehega, kes on elu jooksul pidanud mitmeid ameteid Elva Keskkooli õpetajast
ajakirja “Akadeemia” peatoimetajani. Kes?
4. Küsime Ungari bussifirmat, mis tootis alloleval pildil olevaid busse. Firma kannab ühe
antiikmütoloogiast tuntud tegelasega sama nime. Veel mõned aastad tagasi valitsesid need bussid Tartu
linnaliine.

5. Kuulete Raplas sündinud lauljatari, kes on tuntud omapärase hääle poolest. Just tema on oma hääle
andnud Arabellale filmist „Arabella mereröövli tütar“. Ta on esinenud ka paljudes muusikalides. Kes?
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II Loodus
6. Nimetage see soolane järv, mille põhjal võib küllalt tihti kohata laevavrakke sellises seisundis, nagu
on toodud pildil. Muuhulgas on järve kalda ääres ka maailma üks suuremaid puuvillaeksportijaid
Usbekistan, mis võlgneb tänu oma tänase positsiooni eest otsusele 1918. aastal juhtida järve toitvad jõed
arvestatavas osas kõrbe niisutuseks.

7. Mis objektide peal kasutatakse taanlase Hans Christian Grami avastatud ja tema järgi nimetatud
värvimise meetodit, mille abil jaotatakse need objektid gramnegatiivseteks ja grampositiivseteks, kuid
on ka objekte, mis sel meetodil ei värvu või värvuvad üsna suvaliselt.
8.Tegemist on valge vees küllalt halvasti lahustuva pulbriga, mida saadakse taimeseemnetest
perekonnast Zea. Pulbrit võib muuhulgas kasutada talgi asendajana beebipuudrites, gluteenivabade
toodete valmistamisel või toorainena biolaguneva plastmassi tegemisel. Lisaks kõigele on selle pulbri
kolloidlahusel vees huvitav omadus järsult mõjuva rõhu toimel ajutiselt kaotada voolavus, mis teeb
võimalikuks näiteks selle vedeliku peal jooksmise. Mis valgest pulbrist on jutt?
9. Rukkirääk, suurkoovitaja, sookurg, must-toonekurg, kirjurähn, suitsupääsuke, kiivitaja, varblane,
harakas, valge-toonekurg, kanakull, hänilane, luik, teder. Mis lind on siit nimekirjast puudu?
10. Missuguse mänguga seostuvad järgmised mõisted, lühendid ja fraasid: rännuputukas,
geomugu, aardevalvur, geokährik, 160 meetri reegel, CITO?
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III Ajalugu ja usk
11. 1930ndate keskpaigus kehtestatud Nürnbergi seadustega viidi juutide diskrimineerimine natsi Saksamaal uuele tasandile. Nii sunniti neid kandma nö juudi märke selleks, et neid tänavapildis eristada
saaks. Samuti pidid nii juudi mehed kui ka naised võtma endale ühed teatud keskmised nimed, mis tegi
lihtsamaks juudi päritolu inimeste jälgimise dokumentatsioonis. Naitele antud nimi tähendab heebrea
keelest ümbertõlgituna „printsessi“. Mis nimed?
12. Pildilolev tegelane oli üks tähtsamaid Ladina-Ameerika
Hispaania kolooniate vabadusvõitlusega seotud isikuid. Ta oli
sündinud küll Lõuna-Ameerikas, aga sai hariduse Euroopas, kus ta
nakatus valgustusideedest. Ta võitles ajavahemikul 1810-1825
hispaanlaste vastu ja vabastas Colombia, Venezuela, Ecuadori ja
Peruu. Tema järgi on saanud nime üks Ladina-Ameerika riik. Ta
oli hiljem tegev ka poliitikas, aga pidi oma ideaalides pettuma ja
plaanis kolimist, plaanid jäid aga katki tuberkuloosist põhjustatud
enneaegse surma tõttu.

13. Norra kirjanik Knut Hamsun oli tuntud oma natsilembuse poolest. 1943. Aastal sai ta hakkama
erakordse tembuga, nimelt kinkis ta Goebbelsile ja Hitlerile „midagi“ erilist. Ühelgi eestlasel seda
arvatavasti pole; kui on, siis mitte ausal teel hangitud.
Mille kinkis Hamsun tippnatsidele?
14. Sigmund Freud: „ ……. on kollektiivse Oidipuse kompleksi loodud hiiglaslik illusioon.“ Mis sõna
sobiks lünka?
15. Kreeka mütoloogias sümboliseerisid need olendid naiselikkuse ebameeldivaid aspekte. Neid peeti
tuulte ja tormide tekitajateks. Veel seostati neid vargustega, sest kreeka keeles tähendas nende nimi
„see, kes varastab“.
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IV Sport
16. See purjesportlane oli Pekingi OM-i eel üks suuremaid eesti kuldmedalilootusi, isegi ta isiklik
veebilehekülg kandis (ja kannab siiani) nime “sailforgold2008.com”. Tegu on Ukraina päritolu
sportlasega, kes kooliteed alustas Odessas, kuid kolis peale esimese klassi lõpetamist Eestisse.
Spordimaailmas on tuntud ka tema vanemad, näiteks kuulus ema Marina Trofimova Nõukogude Liidu
ujumiskoondisse ja püstitas Eesti rekordeid. Kes?
17. 31. detsembril lõppes Šveitsis järjekorras juba 82. Spengleri Cup, mis on NHLi järel maailma
vanuselt teine klubide vahel peetav rahvusvaheline jäähokiturniir. Turniir toimub igal aastal Alpides
Graubündeni kantonis asuvas talikuurordis, mis on ühtlasi Euroopa kõige kõrgemal asuv linn. Koht on
samuti tuntud Maailma Majandusfoorumi toimumispaigana. Mis linn?
18. Kes on see üpriski meeldejääva nimega Austraalia teivashüppaja? Pildil demonstreerib ta oma
Pekingi OMil võidetud kuldmedalit.

19. Korvpalliliigas NBA on sel hooajal meeskondade nimekirjas kokku 75 mängijat, kes tulevad
väljastpoolt USA piire, rohkem kui pooled nendest (44) on Euroopast. Kui teised Vana Maailma riigid
on esindatud kõige rohkem viie mängijaga, siis ühel teeb liigas kaasa lausa üheksa mängijat. Mis riik?
20. Mis spordivõistluse logo?
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V Varia
21. Mis eesti film pälvis Aasta film 2008 auhinna?
22. … on rootsi veebilehekülg, mis reklaamib end kui „the world’s largest
BitTorrent tracker“. Torrent on väike fai1, mis sisaldab vajalikku
informatsiooni, et laadida teistelt kasutajalt faile alla. 2006. aastal oli
lehekülg 3 päevaks rivist väljas peale Rootsi politsei reidi … Stockholmi
serveritele, reidi tulemusena kasvas failijagajate arv peaaegu 5 korda.
Veebilehte haldavad hetkel 3 meest Gottfrid Svartholm, Fredrik Neji ja
Peter Sunde.
Mis veebilehest on jutt?
23. Mis linn, oma 1.7 miljoni asukaga on … elanikearvult 10. linn Euroopas. (paremalt vasakule:
raekoda, ooperimaja ja uuem osa linnast)

24. Mis hoonekompleks on parempoolsel pildil? Kompleks on üks ehedamaid nn internatsionaalse
ehitusstiili näiteid, valmis 1950. aastal, juhtivarhitekt oli Wallace Harrison. Kompleks on tuntud veel
oma aia ja skulptuuride poolest, parempoolsel pildil on Luksemburgi valitsuse poolt kingitud rahu
propageeriv skulptuur sõlmes püstolist.

25. Kuulete 1984. aastal loodud ja üheks eurodisko lipulaevaks peetavat saksa bändi. Mis bänd?
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VI Meelelahutus
26. Kuulete suupillivirtuoosi Larry Adleri töötlust ühest 1920ndate aastate Ameerika menuloost, mille
autor elas aastatel 1898-1937. Kes on helilooja?
27. Küsime vana hiina ennustusmärkide süsteemi, ennustusi antakse edasi „trigrammides“, milles
pidev joon annab edasi mehelikku aspekti ja katkendlik naiselikku. Saame kaheksa põhimustrit või
trigrammi. Kui kombineerida kuut rida on tulemusi 64, igal ühel oma eriline tähendus.

28. Vahelduseks mõistatus: Savisaarel on see pikk, Mart Laaril lühike, aga nad mõlemad kasutavad
seda. Paavstil on see olemas, aga ta ei kasuta. See pole midagi ebatsensuurset. Millega on tegu?
29. Pildil on kantrimuusika pealinn, kus elab umbes 600 000 elanikku. Mis linn?

30. Kes on piltidel?
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VII Geograafia
31. Kuidas kutsutakse eurooplaste Ladina-Ameerikas sündinud järeltulijaid? Enamasti on tegu
valgenahalistega. Sõna on laia kasutajaskonnani jõudnud hispaania ja portugali keele kaudu.
32. Mis kõrbes asuvad allolevad kunstiteosed?

33. See saar on olnud pikka aega (kuni 1954. aastani) USA-sse rändavate immigrantide „filter“, kus on
pidanud passima nii mõnigi kuulsus nagu näiteks Max Factor ja ka Trappide pere. Algselt oli kutsuti
saart Little Oyster Island, kuid oma tänapäevase nime sai saar ühe mehe järgi. … on tuntud seal asuva
immigrantide keskuse poolest, mille arhitektideks olid Edward Lippincott ja William Alciphorn Boring,
mehed said 1900. aasta Pariisi EXPO näitusel hoone kavandamise eest kuldmedalid. Tihti arvatakse
ekslikult, et selle saarel asub ka Vabaduse sammas, aga tegelikult asub see pool miili eemal Liberty
Islandil. Mis on saare nimi?

34. Kes on pildil? Mees on pärit Saaremaalt, teinud maailmale tiiru peale ning
oli ka üks esimesi inimesi, kes nägi Antarktika kontinenti?
35. Selles Kanadas asuvas lahes on väidetavalt maailma suurim tõusu ja mõõna
veetasemete erinevus (umbes 14m). See on põhjustatud lahe kitsenevast kujust,
mida sügavamale maismaa poole vesi tungib, seda kitsamaks laht muutub. Suurim
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loodete amplituud esines 1869. aastal ning siis mõõdeti veetasemete erinevuseks 21m, aga see oli
erakordselt madala õhurõhu ja tugeva tuule tagajärg. Parempoolsel pildil on näha loodete poolt voolitud
huvitav pinnavorm. Mis laht?
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VIII Teadus ja tehnika
36. Admiral Sir Francis Beauforti poolt loodud skaala on teinud oma
alguspäevadest tänapäevani läbi teinud suure arengu. 1946. aastal
laiendati skaalat 17-ni (enne 0-12), aga hinnanguid 13-17 kasutatakse
ainult teatud erijuhtudel. Mida iseloomustab Beauforti skaala?
37. 16. detsembril esitleti Moskvas Venemaa esimest seeriatootmiseks
sobilikku sportautot. Kapoti all on 3,5-liitrine 240-hobujõuline V6
mootor. Tegemist on hübriidiga ja lisajõudu saab 950 kilogrammi kaaluv
masin elektrimootorist. Tippkiirus ületab 250 km/h. Mis on auto nimi?

38. Millist matemaatikas levinud mõistet selgitavad allpool olevad skeem ja valem?

39. Ta sündis 1745. aastal Itaalias Como linnas. Teda huvitas eelkõige elekter, uuris atmosfääri
elektrinähtusi ja ka nn loomset elektrit. Parempoolsel pildil on tema kuulsaim leiutis. Mees oli 25
aastat Pavia ülikooli professor. 1810. aastal andis Napoleon talle krahvi tiitli. Kes?

40. Mis päeva tähistatakse ülemaailmselt 14. märtsil? Mõned päeva eriti tõsiselt võtvad inimesed
tähtsustavad veel ka õiget kellaaega: kell 1:59:26 pärast lõunat.
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IX Poliitika
41. Kes on pildil? Pildil olev mees, endine
sotsiaalministeeriumi kantsler, on üks väheseid Eesti Vabariigi
kodanikke, kes võib praegusel ajal kuulutada, et töökoha
kaotamine pole teda majanduslikult laastanud. Nimelt on see
härra saanud pärast «koostöö mittelaabumise» eest ametist
vabastamist hüvitusena saanud 313 078 krooni võrra
rikkamaks.
42. 2008 oli aasta, mil enamus inimesi hakkas tundma, et raha
jääb aina vähemaks. Ühes Aafrika riigis ei olnud aga olukord
sugugi selline. Sealsed inimesed võivad loopita mõtlemata tuulde miljoneid. Samas ei ole see mingi
eriline näitaja, sest päts leiba maksis seal 2008 sügisel umbes 1.6 miljardit kohaliku rahaühikut. Samuti
oli kerge probleem inflatsiooniga, mis kippus 11,200,000% protsendi kanti. Mis riik?
43. See kuulus paar otsustas 1969 oma mesinädalad veeta protestides Vietnami sõja vastu ülemaailmse
rahu nimel. Nad veetsid nädala 25. märtist 31. märtsini Amsterdami Hiltoni hotelli presidendisviidis,
kutsudes iga päev ajakirjandust neid 9.00-21.00 külastama. Seda üritust korraldati uuesti mais Montreali
Queen Elizabeth hotellist. 1. juunil lindistati seal ka vägagi kuulus ood rahule "Give Peace a Chance".
Need üritused said maailmale tuntuks kui "Bed-Ins for Peace". Kes?
44. Antud institutsioon on Euroopa Liidu täidesaatev organ. See koosneb viieks aastaks ametisse
nimetatud 27 volinikust, kelle peab kinnitama Euroopa Parlament. See teostab Euroopa Liidu
ühispoliitikat, täidab eelarvet ja kindlustab lepingute täitmise. Selle praegune president on José Manuel
Barroso. Millest on jutt?
45. Millise osariigi senaator oli USA valitud president Barack Obama?
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X Kultuur
46. Kuulete 2003. aastal alustanud Grammyga pärjatud Ameerika bändi. Koosseis: Paul Meany, Greg
Hill, Roy Mitchell Cardenas ja Darren King. Tuntumad lood: „Typical“, „Chaos“, „Collapse“…
Mis bänd?

47. Selle filmi esmaesitlus toimus 2005. aastal Sundance Music Festivalil. USA-s
võeti film hästi vastu, sellest sai läbi aegade edukuselt teine dokumentaalfilm PõhjaAmeerikas, mille tõestuseks on ka 2006. aastal võidetud parima dokumentaalfilmi
Oscar. Kahel prantsuse kinematograafil kulus 1 aasta, et filmi jaoks materjali filmida,
võtted toimusid Prantsuse Dumont d’Urville’i baasi ümbruses Antarktikas. Filmi
režissöör on Luc Jaquet. Mis film?
48. Autor: „Selle raamatu lehekülgede sajad ja sajad tegelased liuglesid läbi terve
dekaadi peaaegu katkematus mäluaugus. Ja ometi leidsid nad keset surmatrotsivat
elupõletamist endas jõudu ning viitsimist luua kõige imelisemad laulud.”
Mis raamat?
49. 2008. aasta lõpus ilmus ... esimene kaumängiv. Grupp koosneb kuuest
andekast muusikust, eesotsas Mai Leemeti ja Tommyboy´ga. Ansambel
saavutas oma tuntuse lugudega „Kõik saab korda“ ja „Armastus on
armastus“. Mis ansambel?

50. Alates 1981 aastast on tuntud joonisfilmi „Siil udus“ autor Juri Norstein
tegelenud ühe tuntud vene kirjaniku teosel „Sinel“ (Шинель) põhineva
linateosega. Juba 1985. Aastal leidis stuudio Soyusfilm, et Norsteini uue filmi
valmimine on veninud liiga pikale ning andis talle kinga. Norstein on
keeldunud oma filmides arvutit kasutamast ja ta on öelnud, et isegi
kompuutriga tehtud filmide vaatamine ajab tal südame pahaks. Norstein on
väikseid lõike oma tööjärgus olevast filmist ka avalikkuse ette toonud.
Kirjameest näete kõrvaloleval pildil. Küsimegi pildiloleva mehe nime.
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Vatused:
1. Voldemar Kolga ja Igor Mang
2. Ants Laikmaa
3. Ain Kaalep
4. Ikarus
5. Siiri Sisask „Ma ei maga ma ei söö“
6. Araali meri
7. Bakterid
8. Maisitärklis või maisijahu
9. Kodukakk
10. Geopeitus
11. Sara ja Iisrael
12. Simon Bolivar
13. Nobeli preemiamedali
14. Jumal
15. Harpüia
16. Deniss Karpak
17. Davos
18. Steve Hooker
19. Prantsusmaa
20. Dakari ralli
21. „Aja meistrid“ Mait Laas
22. Pirate Bay
23. Viin
24. ÜRO hoone kompleks
25. Modern Talking „Tv Makes the Superstar“
26. George Gershwin „Rhapsody in blue“
27. I Ching
28. Nimi
29. Nashville
30. Megan Fox ja Kurt Russell
31. Kreoolid
32. Nazca kõrb
33. Ellis Island
34. Fabian Gottlieb von Bellingshausen
35. Fundy laht

36. Tuulekiirust
37. Marussia
38. Kuldlõige
39. Alessandro Volta
40. Rahvusvaheline Rahvusvaheline π-päev (USAs,
kirjutatakse kuupäevad vastupidiselt Euroopas
levinud tavale, s.t. 14 märts ei ole mitte 14/3, vaid
3/14, mis on ühtlasi π kolm esimest numbrit (3,14);
järgnevad 15926 – sealt kellaaeg 1:59:26. Juhtumisi
on 14. märts ka Albert Einsteini sünniaastapäev.
41. Riho Tapfer
42. Zimbabwe
43. John Lennon ja Yoko Ono
44. Euroopa komisjon
45. Illinois
46. Mute math „Control“
47. Pingviinide marss (La Marche de l'empereur)
48. „Musta pori näkku“ Mihkel Raud
49. Külalised
50. Nikolai Gogol

