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1. See Ateena riigimees ja väejuht (sündinud umbes 549 eKr sur.u.467 eKr) osales aktiivselt
Kleisthenese algatatud seadusandluse reformimisel, võitles Kreeka-Pärsia sõdades. Ta jäi
alla Themistoklese juhitud mereparteile ja pagendati ostrakismiga Ateenast. 10 aastat hiljem
pärast amnestiat osales pärslaste vastu Salamise lahingus ja juhtis Ateena maaväge Plataia
lahingus. Sai hiljem Kreeka laevastiku juhiks ja oli Ateena mereliidu loomise initsiaator, sai
hüüdnimeks Õiglane. Kes?
2. Läti Hendrikut (u. 1187-1259) tunneme eelkõige tema kirjutatud kroonika järgi. Vähem on
aga teada, et aastatel 1227-1234 tegutses ta preestrina ühes Eesti muinaskihelkonnas,
praeguse mõiste järgi asus see ligikaudu Koonga valla aladel. Nimeta muinaskihelkond!
3. 1561 aasta juunis vallutasid rootslased Tallinna ning kohe alistusid neile ka Harju-, Viru ja
Järvamaa rüütelkonnad. Milline Rootsi kuningas sai seejärel Põhja-Eesti isandaks?
4. 1734 rajati ühte Eestimaa mõisasse vabrik, mis on jäänud vanimaks tänaseni tegutsevaks
tööstusettevõtteks Eestis. Mis vabrik või mõis?
5. 17. novembril 1955 a. täitus 200 aastat kunagise Preisi armee reformaatori ning Napoleoni
sõdade ajal Preisi kindralstaabi ülemaks olnud Gerhard von Scharnhorsti sünnist. Kuidas
tähistati seda aastapäeva tolleaegses Saksa FVs konkreetselt?
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6. Sellel aastal:
◦ kuulutas Bulgaaria kuningas Ferdinand I Bulgaaria iseseisvaks ja Osmanite riigist
sõltumatuks
◦ asutati Lõuna-Aafrika Liit
◦ suri prantsuse füüsik Henri Bequerel
◦ võeti kasutusele USAs elektritriikraud ja pabertass
◦ alustas Tartus tegevust Eesti Majanduse Ühisus
7. 1947 a. 20. novembril laulatati Westminsteri kirikus tulevane Suurbritannia kuninganna
Elisabeth II ja prints Philip. Piduliku sündmuse puhuks olid kõik hauakivid kaetud, välja
arvatud üks. Päev peale laulatust saatis Elisabeth oma pruudikimbu just sellele hauale. Kelle
haud see oli?
8. Punaste nelkide revolutsioon 1974 Portugalis, Sametirevolutsioon 1989 Tšehhoslovakkias,
Rooside revolutsioon Gruusias. Millises riigis toimus aga Tulbirevolutsioon? Riigi
valitsushoonet nimetatakse valgeks majaks! Aastal 2007 kuulutas riik end
Jõuluvanademaaks.
9. 3.septembril 2007 alustas Londonis uuel töökohal Moira Cameron, olles sellel alal esimene
naine. Mis töö see oli?
10. Tartu Linnavalitsus omistas tänavu linna aukkodaniku tiitli kolmele teenekale
linnakodanikule, kelle seas on ka Arnold Rüütel. Nimetage palun kaks ülejäänut tänavust
Tartu linna aukodanikku.
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11. Küsitava riigi pindala on 46500 km2 rahvaarvu kohta pakutakse kahte varianti- kas 2
miljonit või 0,8 miljonit, riigikeeleks on dzongkha keel. Riigis on huvitav komme, nimelt
lubatakse seal polüandriat ehk mitmemehepidamist, samuti võib sealsetest metsatukkadest
leida kukeseeni ja kuuseriisikaid, mida eksporditakse. Elanikud nimetavad oma riiki Druk
Yul. Nimetage riik.
12. 15-17 juuli 1975 a. Toimus kosmoseprojekti „Sojuz- Apollo“ ühislend, kus „Apollo 18“
pardal kolm astronauti, „Sojuz 19“ pardal kaks kosmonauti. 17.juulil toimus laevade
põkkumine. Millise geograafilise objekti kohal see toimus?
13. Amerigo Vespucci järgi on nimetatud kõige rohkem ruutkilomeetreid Maal, täpsemalt 41
582 000 km2 . Kes on selles nö. paremustabelis teine ja kolmas, vastavalt 3041000 km2 ja
2821000 km2-ga?
14. Riigi pindala on 1 240 000 km²; Rahvaarv 11 626 200
(2003), suuruselt teine ja kolmas linn on Segov ja
Mopti. Mis riik?

15. Kes on pildil?
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16. Kes on pildil?
17. Esemeküsimus. Millega on tegemist?

18. Mis on pildil? esemeküsimus

19. Lõpetanud Pärnu Sütevaka
Humanitaargümnaasiumi1999 a. , Tartu Ülikooli
õigusinstituudi 2003 a. Lõpetanud Ameerika
Muusikali – ja Draamaakadeemia New Yorgis 2005 a.
Lisaks sooloesinemisele Carniege Hallis teinud oma
showd New Yorgi kabareeteatris Don´t Tell Mama ja
mänginud filmides. Kes?

20. Kuulete laulu „Hõbelaev“. Nimetage viisi ja sõnade autor?
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21. Praegu pole eesti spordis mingi imeasi kohtuda välismaa koondistega, N.Liidu ajal aga küll.
Peale II Maailmasõda tuli esimene välismaine korvpallikoondis Eestisse 1954 a., matš
toimus Kadrioru tennisehallis, lõppes eestlaste 67:44 võiduga, esmakordselt mängis Eesti
koondises Mart Laga. Millise riigi meeskonnaga kohtuti?
22. Pekingi OM-de avadefileel kandis Eesti lippu Martin Padar. Suve Omdel kõige vanemaks
Eesti lipu kandjaks oli Barcelonas 1992 aastal tol ajal 70-ne Heino Lipp. Kes on olnud aga
noorim kandja ja millistel mängudel?
23. Kes on pildil?

24. Peale NSVL lagunemist on Venemaa MV-e jalgpallis tulnud meistriks ainult kuus klubi:
„Spartak“, CSKA, „Lokomotiiv“, „ Zenit“ ja „Rubin“ ja veel üks klubi, mis tänaseks on
langenud madalamasse liigasse. Mis klubi?
25. 1952 a. Helsingi OM-l võitsid kreeka-rooma maadluses kuldmedali Boriss Gurevitš ja Jakov
Punkin. Nemad olid esimesed .... kes tõid NSVL-le kuldmedalid. Täida lünk!
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26. Eestlastel on rahvuslilleks rukkilill, lätlastel harilik härjasilm, leedulastel aedruut. Venemaal
on rahvuslilli lausa kaks, ehkki teist taime võib küll lillede hulka väga tinglikult liigitada.
Nimetage Venemaa kaks rahvuslille?
27. Seni peeti vanimaks puuks Californias kasvavat igimändi hüüdnimega Metuusala, mis on
kasvanud 4840 aastat. Möödunud aastal avastasid Umeå ülikooli teadlased, et Dalarna
maakonnas Fulu mäestikus kasvava puu geneetiline materjal ulatub kuni 9550 aasta taha.
Puud kasvavad kõrgel mäenõlval, kus nad raskeid tingimusi trotsides on pääsenud ka
raidurite kirveist. Mis puuliigiga on tegemist?
28. 2009. aasta 15. veebruaril avati Antarktikas pidulikult Printsess Elisabeth’i jaam, mis on
esimene omalaadne maailmas. Mille poolest ? Üks on kindel - uus jaam järgib igati
Antarktika leppeid. Võib ju lisaks veel öelda, et jaama ehitati kaks aastat, asub väheuuritud
alal ning seda finantseerib erakapitali kõrval ka Belgia valitsus. Ehituse maksumus oli 26
miljonit dollarit ning elueaks on arvestatud 25 aastat. Jaama ametlikul koduleheküljel saab
heita pilgu vastse jaama sisemusse. Belgia Kuningliku Meteoroloogiainstituudi teadlane
Alexander Mangold peab aga blogi oma tegemistest polaarjaamas.
29. Mis puuliigiga on tegemist? Esemeküsimus!

30. Kes on pildil?

a)

b)
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31. Esimese sellise leiutas Šoti kellasepp Alexander Bain (1811-1877)juba 1840 aastal.
Tänapäevase tehnika asemel kasutati vooluringi ühendatud pendlit, seda täiendas itaallane
Giovanni Caselli ning 1865 a. seati sisse ühendus Pariisi ja Lyoni vahel. Millest on jutt?
32. Tegemist on ainukese Eesti teadlasega, kelle autasudest moodustub järgmine rida:
Nõukogude Eesti preemia 1965; P.N.Lebedevi nimeline kuldmedal N. Liidu Teaduste
Akadeemialt 1981; N.Liidu sotsialistliku töö kangelane 1986; A. Von Humbolti nimeline
preemia 1993 ja Eesti Vabariigi teaduspreemia 1996. Kes?
33. Tsüklotron on füüsikas raskete laetud osakeste resonantskiirendi mitte väga suurte energiate
piirkonnas, kasutatakse teda aatomituuma lõhustamisel. Esimese sellise aparaadi ehitaja
auks on nimetatud ka keemiline element, elemendi avastajateks teadlased eesotsas Albert
Ghiorso ja Georgi Fljoroviga aastatel 1961-1971. Nimeta element või mees.
34. 2000 aasta nirises ühes Euroopa riigis esimene toorviski tilk destilleerimisaparaati, aasta
hiljem oli kaks põhiretsepti- „Mackmyra Elegant“ ja „Mackmyra Smoke“ välja töötatud
ning nende põhjal valmistatakse kuut erinevat marki. Kui 06.03.2006 ilmus müügile viski
nimega „Preludium“, osteti 4000 pudelit ära 20 minutiga. Millises riigis neid viskisid
toodetakse?
35. Inglise keeles on küsitaval sõnal palju tähendusi- näiteks kitsas ja kõrget formaati foto,
vandekohtunike nimestik, haigekassakaartide nimestik, asjatundjate või nõuandjate kogu,
viktoriinist või arutlusest osavõtjate rühm. Eesti keeles on sõnal kindel koht
ehitusterminoloogias, majandusstatistikas tähendab sõna püsivastajaskonda. Kirjutage see
sõna?
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36. See maitseaine on safrani ja vanilli järel kolmas kalleim vürts. Vürtsina kasutatakse Indiast,
Malabari rannikult ning Sri -Lankalt pärineva taime seemneid. Maitseaine kõrge hinna taga
on viljade eripära ja sellest tulenev suur töötlusmaht. Kuprad valmivad peaaegu aasta ringi
ja täiesti korrapäratult, mistõttu nende küpsusastet tuleb pidevalt jälgida. Kuprad lõigatakse
taime küljest käsitsi ja ükshaaval ning kuivatatakse pärast koristamist. Maitsesegude
maailmas seisab küsitav maitseaine karri ja garam masala koostisosade seas. Lisaks veel
niipalju, et Euroopas on Skandinaaviamaad põhilised selle maitseaine tarbijad - 15%
maailma ekspordist umbes jõuabki just Põhjamaadesse.
37. Kes on see Kirblast pärit tuntud loodusteadlane? Kuni 1938 a. oli tema
nimi .... Mathias Sits, siis aga võttis uue perekonnanime ühe laiu järgi.

38. Fundukkidest valmistatakse peamiselt õli, millest toodetakse õlimaalivärve ning masinaõli,
samuti kasutatakse seda parfümeeriatööstuses seepide ja kehaõlide tootmisel. Neid lisatakse
neid kommide, šokolaadi, müsli ja pagaritoodete hulka. Kes või mis on fundukk?
39. Kelle jäljerida?

40. Mis taim pildil õitseb?
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41. 1968 a. Ilmus Lundis K.Lepiku luulekogu „Marmorpagulane“, kus leidub ka luuletus
pealkirjaga „Meeste laul“. Luuletus kujutab endast ainult ühte valgele paberile trükitud
süsimusta ristkülikut, luuletus ise on aga puhendatud ühele vene kirjanikule, kes juba 1939
aastast kuulus N.Liidu Teaduste Akadeemikute auväärsesse seltskonda. Nimetage see
kirjanik!
42. Küsitav sündis 22.11.1819 a. Warwickshire´is, ta on kirjutanud ühtekokku seitse romaani,
milledest esimene, pealkirjaga „Adam Bode“ ilmus 1859 a. Tuntuim romaan, „Veski Flossi
jõel“ (1860) on jõudnud ka eesti lugejani, seda 1983 a., tõlkijaks Valda Raud. 1878 a.
abiellus USA pankur J. Crossiga, suri 22.12. 1880 a. Kellest on jutt?
43. Arvatavasti on kõik saalisolijad lugenud A.Dumas „Kolme musketäri“, kelledest tänu
D`Artagnanile sai neid neli. Igal korralikul musketäril oli ka teener. Porthose teenriks oli
Mousqueton, hilisemates variantides Mouston, Aramisel Bazin. Kirjutage Athose ja
D`Artagnani teenrite nimed.
44. Mis teos? Küsime autorit ja pealkirja.
Õige lähenemine homodesse annaks Eestile palju juurde. Muidugi ei tohi mõõtu ületada, ent
senisest natuke rohkem tuleks tegutseda küll. Seoses sellega arvangi, et me peaksime looma
riikliku homo ametikoha. See oleks inimene, keda kutsutakse igasugustele vastuvõttudele (ka
diplomaatilistele) ja sündmustele nagu pidulikud avamised, sisseõnnistamised, esietendused,
esitlused, riiklikud matused jne. Nii nagu vanasti kutsuti alati mõni tööline või puuetega inimene.
Seejuures on tähtis, et see homo oleks kindlasti homo. Mitte nii nagu praegu, et mõne inimese
ümber sosistatakse, et ta on vist homo. Ei, sellest inimesest teavad kõik, et ta on homo. Juba lastele
õpetatakse seda koolis, homo pilt on aabitsas. Kusjuures homo peab ta olema niihästi füüsiliselt kui
ka hingeliselt ja pidevalt. Ta käitub nagu homo, sööb, riietub nagu homo. See homo käib
korrapäraselt arstlikul läbivaatusel, tal on meditsiiniline raamat, nagu vanasti kokkadel. Kui homo
on juures, siis näevad meie linna külalised, kuidas Eestis sallivusega asjad joones on. See on suur
võit. Siinkohal pakungi ennast riikliku homo ametisse. Palgasoov oleks algul nii 12 ja pool tuhat
puhtalt, paarsada mobiililimiiti ja õlut nii palju kui kulub. Kuna pean käima viisakates kohtades, siis
tuleb mõelda ka ametiriietusele, ülikondadele, smokingutele ja isegi frakkidele. Samuti võiks
riiklikule homole anda sotsiaalkorteri mõnes viisakas kandis (soovitavalt baasi Peldik lähedal), sest
alati võib juhtuda, et tuleb võõrustada mõne teise maa riiklikku homot. Praegu algavad
eelarveläbirääkimised ja palun see küsimus päevakorda võtta. Kui aga peaks juhtuma, et järgmise
aasta summadest riikliku homo kohta välja ei pinguta, siis olen sunnitud pöörduma linnapea härra
Savisaare poole palvega luua munitsipaalhomo ametikoht
RUI, endine FIE
20.august 2004
45. Kes laulab?
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46. 5. märts 1534 suri Reggio Emilias sündinud (ajavahemikus 1489-1494)
Itaalia maalikunstnik, kes töötas peamiselt Parmas ning viljeles seina- ja
tahvelmaali, mõjutades tunduvalt baroki maalikunsti. Kunstniku tuntumad
tööd on „Kristuse taevaminek“, „Maarja taevaminek“ ning tahvelmaalid
„Päev“ ja „Leda“.

47. Kes on kunstnik?

48. kes on kunstnik?
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49. Kes on kunstnik?

50. Kes on kunstnik?
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51. Kes on pildil?

52. Kes on pildil?

53. Küsitava seriaali esimene osa nägi ilmavalgust 23.03.1987 a., stsenaariumi kirjutas J.Bell
koos oma naise Leega, sarja vaadatakse enam kui 100-s riigis ning algusest peale on vastu
pidanud 4 näitlejat- Susan Flannely, John McCook, Katherine Kelly Lang ja Ron Moss.
Nimetage seriaal.
54. Mis filmist näete katkendit?
55. Kes on pildil?
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56. Ta on lavaka lõpetanud koos Peeter Jakobi, Andres Otsa, Katrin Karisma, Kalju
Komissarovi, Ago Roo ja Raivo Trassiga. Ta on olnud kontrastide mees, juba
kahekümneselt peeti teda vanaks. Nüüd aga lavastab ja mängib ta oma lastelasteealistega
koos. Filmid „Mees ja mänd“, „Värvilised unenäod“ koos Virve Aruojaga, nüüd unistab jälle
suurest filmitegemisest. Kes?
57. Ta on sündinud 18.märts 1972 a. Lõpetas 1998 a. Eesti
Humanitaarinstituudi teatriõppetooli 1. lennu. Töötanud stuudio
Theatrum ja Eesti Riikliku Nukuteatri näitlejana, aastast 2006
vabakutseline näitleja ja lavastaja. Tunnustused: Parim meesnäitleja
- Nukuteatri kolleegipreemia hooajal 2003/2004, Salme Reegi
lasteteatri auhind 2005 a. , peaauhind festivalil "Eurofest 2006"
Poola, Slupsk. ("Karjatüdruk ja korstnapühkija"). Kes?

58. Selle ajakirja peatoimetajaks sai 1934 aastal kui kauaoodatud ajakiri lõpuks ilmuma hakkas
Paul Olak (1880-1949),. Toimetuskolleegiumi aga kuulusid Artur Adson, Eduard Hubel,
Hanno Kompus, Voldemar Mettus ja Priit Põldroos. Mis nime see ajakiri kandis?
59. Sündinud 16. aprill 1961 a. Haridus: Haapsalu I keskkool; Tehnikakool nr.19 ja Tartu
Ülikool. Tema lavastusprojekt „Kristjan-Jaak ja Eduards“ võitis Läti uue teatri instituudi
korraldatud uuenduslike teatriprojektide konkursi esimese preemia. Kes?
60. Mis on loo pealkiri?

