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LOODUS 
 
1 Mis nime kannavad need sõbralikud loomad? 

 
 

2 Missuguse nime all tuntakse pooltetre-poolmetsist – tedrekuke ja metsisekana 
suguvõimetut värdi?  Eestis on seesuguseid tabatud lausa mitukümmend isendit. 
 

3 Lepp kuulub heitleheliste lehtpuude ja –põõsaste perekonda, kaseliste sugukonda.  
Lepa isasõied on rippuvais, emasõied aga käbijais urbades. Mis on lepa viljaks? 
 

4 Päikesesüsteemi planeetide praegu teadaolevast 162 kaaslasest (kuust) on suurim  
2575 kilomeetrise raadiusega Ganymedes. Millise planeedi kuu on Ganymedes? 
 

5 Milline Edela-Aasiast pärit puu?  
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GEOGRAAFIA 
 
6 

 
Satelliitpildil on üks riik, mille piirid pandi paika aastal 1889 Prantsuse ja Inglise 
kolonisaatorite vahelises konfliktis. Inglastele jäi see ala, mida nad oma laevadega jões 
edasi liikudes mõlemal pool kallast suurtükitule all suutsid hoida. Inglise koloniaalvõimu 
alt vabanes küsitav riik 1965. aastal. Mis riik? 
 

7 Seda ajaloolis-geograafilist piirkonda tuntakse kohalike hulgas Erdely, Ardeali ja 
Siebenbürgeni nime all. Rahvusvaheliselt on siiski tuntum tema ladina keelest pärit 
nimi. Piirkonna ühest tuntuimast inimesest on raamatu kirjutanud Bram Stoker. Mis 
piirkond? 
 

8 Millise riigi vappi näete? 
 
 
 
 

9 Juan Fernandez`i saarestik asub umbes 600 km kaugusel Tšiili rannikust ja koosneb 3 
saarest, millest üks on Santa Clara ning teine Alexander Selkirki saar. Milline on aga 
saarestiku kolmas saar, mille elanikest enamus kannab ühte perekonnanime? 
 

10 Mis keeles kuulete laulu? 
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ESTICA 
 
11 Eesti Kirjanduse Seltsi koosolekul 4.jaanuaril 1911 ütles ta muuhulgas, et „Peame, kuigi 

see zyniliselt kõlab – oma „tõuraamatut“ tegema, nagu neid karjakasvatajad oma 
puhast verd loomade jaoks peavad, sest neil on kultuuraloos suur väärtus. (…) Kui 
loomade juures saab juba ühe perekonna juures tõu rikkumist tähele panna, miks siis 
mitte inimeste juures.“. Kes oli see mees, kes tegi ettepaneku hakata eestlastele 
väljastama tõupuhtuse tagamiseks nn. “tõuraamatut“? Muuseas, ise ta pidas 
tõutervenduse arsenali universaalseks relvaks karskusliikumist kui „rahvaste 
eluvõitlust“, samuti maakultuuri kui linnalise „ülikultuuri“ antipoodi. 
 

12 See ala kuulus Rebala muinaskihelkonda. Oma praeguse nime sai küsitav asula 
kohaliku kiriku naissoost kaitsepühaku nimest. Sealt on pärit esimesed eestikeelsed 
ilmalikud luuletused. Kohaliku keskkooli näol on tegemist Eesti ühe suurima 
maakooliga, kus õpib enam kui 900 noort. Nimetage see 2500 elanikuga alevik. 
 

13 Kleenuke blond tütarlaps siseneb 
silmade särades proovisaali, osaraamat 
kramplikult vastu täpilise kleidi 
rinnaesist surutud. Nii algab 
Draamateatri "Julia". Kes on näitleja? 
Alates 2006.a. kuuluvad talle juhtrollid 
teatris NO99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Selles järves on kaheksa saart ja neist enamus asuvad Raskopeli lahes justkui omaette 
veekogus. Kaheksast saarest on vast tuntumad Karusaar ja Jänesesaar. Millisest järvest 
on jutt? 
 

15 Kes on helilooja? 
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AJALUGU 
 
16 Pildil on kujutatud ühe kuulsa isiku 

arvatavat sünnikohta. Tema sünni- 
ja surmapäeva, mis küll täpselt 
teada pole, tähistatakse maailmas 
juba sajandeid.  
Kes on see maailmakuulus inimene, 
kelle sünnikohta on kujutatud? 
 
 
 
 
 
 

17 Ta oli Gnaeus Domitius Ahenobarbuse ja Agrippina Noorema poeg, seepärast oli ta 
nimi algul Lucius Domitius Ahenobarbus. Ta oli julm valitseja, kes laskis tappa isegi 
oma ema ja naise. Tema ajal toimus Roomas suur tulekahju, mis andis talle võimaluse 
linn umber ehitada ja püstitada iseendale tohutu suur loss. Tema enesetapuga saabus 
lõpp Juliuste-Claudiuste dünastiale. Kellest on jutt? 
 

18 Pildil näete üht 1572. aastal toimunud sündmust. Mis nime all on see sündmus läinud 
ajalukku ja mis linn on pildil? 

 
19 See oli aastast 1778 kindlustatud sõjaväelaager. 1802 asutati sinna sõjaväeakadeemia. 

Seal on õppinud enamik USA kõrgemaid sõjaväelasi. Nimetage see u. 80 km kaugusel 
New Yorgist asuv kuulus sõjaväeakadeemia  
 

20 Mis aastal toimusid järgmised sündmused (+/- 3 aastat = 1 punkt)?  
• Norra pealinna Kristiaania nimena võeti uuesti tarvitusele Oslo; 
• Saksamaa presidendiks valiti Paul von Hindenburg; 
• Valmivad kuulsad filmid “Soomuslaev Potjomkin” (lavastaja Sergei Eisenstein) ja 

“Kullapalavik” (lavastaja Charlie Chaplin); 
• Nobeli kirjanduspreemia omistati George Bernard Shaw´le 
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SPORT 
 
21 Küsitava vormel-1 võistkonna keskused asuvad Šveitsis Hinwilis ja Saksamaal 

Münchenis. Tiim moodustus 2005, kui autotootja omandas ühe seni tegutsenud 
vormeliklubi. Oma esimesel hooajal saavutati üldarvestuses 5. koht. Osaleb ka 
käesoleval aastal vormelikarussellis, üks võistlejaist on Robert Kubica. Nimetage 
vormelitiim. 
 

22 NSVL lagunemisega pankrotistusid ka mitmed tuntud spordiklubid. Mõnel õnnestus 
leida siiski „suure rahakotiga hea onu“, kes võttis klubi oma protežee alla. Tuntud 
NHL-i klubi Pittsburg Pinguins sai samuti ühe tuntud vene klubi toetajaks ning 
seetõttu kandis viimane lühiajaliselt nime Russkije Pingvinõ. Millise tuntud klubiga oli 
tegu? 
 

23 Eestis on selle spordialaga tegeldud juba üle 90 aasta, kuid esimene tiitlivõistluste 
medal tuli alles tänavu (juunioride MM-il hõbe). Aastail 1930-1952 tuli 14 korda Eesti 
meistriks Vaike Paduri. Meestest on edukaimad olnud Alfred Hirv ja Margus Hernits. 
Milline spordiala? 
 

24 Kes on pildil? Jalgpalli 
MM-del on ta kaks korda 
löönud 5 väravat – 
saavutus, mida peale 
tema on suutnud vaid 
peruulane Cubillas. Neist 
esimesed viis aastal 2002 
lõi ta kõik peaga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Millistel olümpiamängudel (linn ja aasta) toimusid järgmised sündmused : 
• USA kaugushüppaja Robert Beamon püstitas harukordse maailmarekordi – 8.90 m; 
• Mängude kavast oli välja jäetud judo; 
• Pronksmedali võitnud NSVL korvpallikoondisse kuulus koguni 3 eesti mängijat – 

Anatoli Krikun, Priit Tomson ja Jaak Lipso 
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TEADUS-TEHNIKA 
 
26 Chad Hurley, Steve Chen ja Kawed Karim olid selle populaarse veebisaidi 

alusepanijateks.. Veebisait osutus enneolematult edukaks, 2006.a. oldi üks kiiremini 
kasvavaid lehekülgi Ilmavõrgus. Mullu sügisel ostis saidi ära Google. Nimetage see 
populaarne võrgulehekülg. 
 

27 Jumalanna Hygieiat on alati kujutatud koos ühe elusolendiga, kes on saanud ühe 
eluvaldkonna sümboliks. Mis ala jumalanna on Hygieia ja mis loom on selle ala 
sümbol? 
 

28 Millist (2-osalist) nime kannab see maailma kiireim seeriatootmises olev automark? 
Arendab kiirust üle 400 km/h 
 

 
 
29 

 
Videomängude konsoolidest on tuntuim ehk Sony toodetav PlayStation (seni viimane 
versioon nr. 3). Millist nime kannab aga 2006. a. novembrist turule tulnud Nintendo 
uus mängukonsool, mis vahetas välja GameCube´i? Peaaegu sama nime kannab ka üks 
Nikolai Gogoli tuntud õudusjutt. 
 

30 Kuulete üht ansamblit. Millist? 
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KIRJANDUS, TEATER, FILM 
 
31 Ta sündis 1964.a. New Hampshire'i osariigis muusiku ja matemaatikaõpetaja 

perekonnas. Pärast kõrgkooli lõpetamist keskendus muusikukarjäärile ning siirdus Los 
Angelesse lootes seal läbi lüüa pianisti ja laulukirjutajana. Läbilööki ei toimunud ning 
varsti naases ta koduosariiki, kus asus tööle õpetajana. Pedagoogiameti kõrval hakkas 
abikaasa õhutusel kirjutama raamatuid. Kolm esimest romaani ei leidnud erilist 
vastukaja. Seevastu 2003.aastal ilmunud neljandast romaanist kujunes tõeline menuk. 
2006.a. oli seda üle maailma müüdud 60,5 miljonit eksemplari. Samal aastal jõudis 
kinolinale romaani põhjal valminud film Tom Hanksi ja Audrey Tatouga peaosades. 
Nimetage see kirjanik. 
 

32 Isa (1928-1986) oli näitleja ja telerežissöör, elu lõpuaastail Nukuteatri direktor. Ema oli 
samuti näitleja ja hiljem töötas telemajas. Kahest pojast üks on hästi tuntud eelkõige 
meie poliitikutele, teine aga kirjutanud hulga näidendeid ja juturaamatuid. Üks tema 
lemmikteemasid on Eesti teatri ajalugu (raamat “Liblikas”, näidend “Voldemar” jt.) 
Nimetage nende ühine perekonnanimi. 
 

33 Kõigil Šoti Panga 
poolt väljaantud 
rahatähtedel on 
kujutatud üht ja 
sama tuntud 
kirjanikku. Keda? 
 

34 Tema kodanikunimi on Kadi Kuus. On kirjutanud mitu romaani. Tuntust kogus tele-
seriaali “Kodu keset linna” stsenaristina. Millise kirjanikunime all küsitavat tuntakse? 
 

35 Kes on pildil? 
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KUNST JA MUUSIKA 
 
36 See kollektiiv alustas kolmeliikmelise ansamblina, praeguseks on osalisi aga neli. 

Nende 1999. aastal ilmunud esimest albumit on antud välja hiljem ka kahe 
eriväljaandena, mis kannavad aastaarvu 10218. Milline ansambel? 
 

37 See monument püstitati tema 100. 
sünniaastapäevaks tema sünnilinna  
1988. aastal. Täna asub samal kohal 
Vabadussõja ausammas. Kellele oli see 
monument pühendatud? 
 

38 500 briti kunstiteadlast valisid XX sajandi maailma mõjukaimaks kunstiteoseks ühe 
Marcel Duchamp’i 1917.a. töö. See teos, mida võib liigitada esemekunsti alla 
(readymade ehk tout-fait), on ise olnud tegevuskunstnike häppeningide objektiks – 
teosesse augu lõhkumise eest tuleb kunstnik Pinoncellil tasuda Pompidou keskusele üle 
200 000 euro. Mida see teos endast kujutab? 
 

39 Kes on helilooja? 
 

40 Kes on alloleva kunstiteose “Keelemees” autor aastast 2001?  
Siin on kasutatud selliseid erilisi vahendeid nagu süsi, tee ja punane vein. 
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POLIITIKA, MAJANDUS 
 
41 Inglise kuningakojas asub praegu oma tähtsuselt esikohal kuninganna Elizabeth. Talle 

järgneb Wales`i prints Charles. Nende mõlema abikaasad kannavad aga hertsogi tiitlit. 
Nimetage täpsemalt, millise hertsogi ja millise hertsoginnaga on tegemist. 
 

42 Kes on see poliitik? 1972. ja 1973. aastal tuli ta Tartu Riikliku Ülikooli meeskonnaga 
Eesti korvpallimeistriks. 1995-1996 oli ta minister ning kuulub ka uude valitsusse, kuigi 
mitte enam haridusministrina. Aastal 2006 oli ta üks väljapakutud presidendikandi-
daatidest, pärast märtsivalimisi kaaluti teda riigikogu esimehe kohale – kumbki variant 
teatavasti ei läinud läbi.  
 

43 Rootslasestest vennad Jochnickid rajasid 1967.aastal oma ettevõtte. Firma tegeleb 
kosmeetikakauba tootmise ning turustamisega. Tänaseks on tõustud üheks maailma 
kiiremini arenevaks kosmeetikafirmaks. Ettevõte müüb oma kaupa läbi sõltumatute 
müügiesindajate, keda maailmas on kokku 1,7 miljonit. Eesti turule jõudsid firma 
tooted 1997.aastal ning müügikonsultandid teevad siiani tublisti tööd. Nimetage 
kosmeetikafirma, mille tootekataloogi on paljud teist kindlasti sirvinud. 
 

44 Pildil oleva mehe eluaastad on 1889-1976. Oma elu jooksul 
pidas ta sõjaväelase, advokaadi, parlamendisaadiku, 
ministri ning maakorraldaja ameteid. 1944. a. septembris 
jäädvustas ta end aga Eesti ajalukku. Kes? 
 

45 Võõraverelisi suurriigi juhte on varemgi olnud, kasvõi näiteks Jossif Stalin NSVLiidus 
või Adolf Hitler Saksamaal. Reeglina kujunevad sellistest oma uue kodumaa üliagarad 
”ülipatrioodid”. 2007. aastal kandideerib ühe riigi juhiks ka üks soome-ugrilane ehk 
madjari päritolu mees, kelle pärisnime lõppu kuulub de Nagy-Bosca. Mis nime all on 
ta tuntud? Riik – 1 punkt.  
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VARIA 
 
46 Oskar Luts oli tuntud naljamees. Tema naljadel oli sageli päris sügav põhi. Nii on teda 

uurinud kirjandustegelaste arvates võtnud ta ühe toreda laenu ka Karl Marxi 
peateosest ning sokutanud selle lausa oma kuulsasse „Kevadesse“.  Millisest „laenust“ 
on jutt? 
 

47 Eestis teatakse-tuntakse hästi sõnapaari ”kuldsed kuuekümnendad”. ”Möirgavad 
neljakümnendad” on aga mõiste geograafiast. Mida need endast kujutavad? 
 

48 Kujutlege endale ette sellist kummalist kokka, kes juba valmiskeedetud supi sisse 
viskab kaks toorest kartulit, keedab neid seal umbes 5 minutit ja viskab seejärel need 
kartulid prügikasti. Miks ta nii tegi? 
 

49 The Good, the Bad and the Queen on ühe nimeta kollektiivi jaanuaris 2007 ilmunud 
debüütalbumi nimi. Esialgu pidi seda nime kandma küll kollektiiv ise. Ja veel varem 
liikus info, et selle nime all tuleb välja ühe 1968.a. sündinud muusiku sooloplaat. 
Kuulete teda laulmas ühes oma varasemas ansamblis. Kes laulab?  
 

50 Kes on fotol olev parempoolne mees? 
 

 
 

 
 


