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1.

Nimetage Kreeka maakond Peloponnesose poolsaarel. Maakond sai nime Zeusi ja Kallisto poja
järgi. Maakonnaga samanimeline on Tom Stoppard’i näidend (1993), mida väga edukalt mängis ka
Tallinna Linnateater. Ka Viljandis on olemas samanimeline koht.

2.

Juudid ja musulmanid siga ei söö. Musulmanidel on sealiha tarvitamine ühel põhjusel siiski
lubatud. Millal võib moslem siga süüa, ilma hauataguseid pahandusi pelgamata ?

3.

Millises riigis oli aastal 1712 veebruaris 30 päeva? See kolmekümnes päev oli seaduseandjatel
varem välja kuulutatud ja kalendritesse sisse trükitud.

4.

Kes oli see saksa teadlane, kelle 1852 avastatud füüsikalist nähtust kutsutakse tema nimeliseks
efektiks? Vedelikus või gaasis liikuvale pöörlevale kehale tekkib liikumise suunaga risti olev
jõud, mis põhjustab keha kõrvalekaldumise. Kõrvalekallutav jõud tekib , kuna pöörleva keha ühel
küljel rõhk väheneb, teisel suureneb. Selle tõttu sportmängudes nn. vindiga pall kaldub kõrvale
viske- või löögijoonest.

5.

Milline puu (sageli põõsas)? Maailmas on selle puu liike üle tuhande ja neid tekib üha juurde.
Eestis on umbes 60 liiki. Ainult Eestis kasvavad saaremaa ja viidumäe …………… .Eesti
punases raamatus on Kupfferi, eesti, rand-, lääne ……………….. , kui haruldased ja Lindmani
………………… eriti ohustatud liigina

6.

Millise
Eesti
aleviku
pilte
näete

7.

Kes laulab?
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8.

USA sai XX sajandil juurde viis osariiki. 1959 Alaska ja Havai. 1907 Oklahoma. 1912 New
Mexico ja …………….. . Milline osariik liitus viimasena USA põhiterritooriumiga?

9.

Milline vaid 2,7 miljoni elanikuga riik võitis Pekingi olümpiamängudel 6 kulda, 3 hõbedat ja 2
pronksi? Kõik medalid võideti ühel spordialal. Orjus kaotati seal varem, kui USA-s. kuid hiljem,
kui Eesti- ja Liivimaal.

10. Kes [1947-2007]? Viimati elas ta
erakuna Soomaal Karusekosel ,
pärit oli aga Lääne-Ukrainast
Lvivist 300 km lõuna poolt. Tema
kirgedeks olid seened, putukad ja
margid. .

11. Mis võeti esmakordselt kasutusele Prantsusmaal 10. aprillil 1954? Selle autoriks oli prantsuse
teadlane Maurice Lauré. Prantsuskeelne nimi on taxe sur la valeur ajjoutée
12. Kes? EW-s mõisteti talle 149 protsessil eluaegne sunnitöö. 1943 sai ajakirja „Pikker” esimeseks
toimetajaks. 1948 lõpetas eksternina keskkooli, 1951 valiti akadeemikuks. Üks tema lastest on
professor ja teine ärieetika dotsent ja kirjanik
13. Millise mõiste võttis esimesena kasutusele USA-s elav Nancy Ann Tappe oma 1982 ilmunud
raamatus „Oma elu mõistmine värvide kaudu”? Põhjalikumalt on seda teemat käsitlenud Lee
Carroll ja Jan Tober. Eestis tegutseb samanimeline ansambel, mille seitsmest liikmest üks,
Johannes Ahun esindas purjetajana Eestit Pekingi OM-l.
14. Kes räägib
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15. Spordiala? Briti lahtised meistrivõistlused on siiani populaarsemad kui aastakümned hiljem alanud
maailmameistrivõistlused. Briti lahtised naistele olid esmakordselt kavas 1921, meestele aga alles
1930. Edukaim naine sel spordialal on olnud austraallanna Heather Mc Kay, kes oli kogu oma 18
aastase karjääri jooksul rahvusvahelistel võistlustel võitmatu.
16. Tähtkuju? See tähtkuju ei kuulu sodiaagi 12 tähtkuju hulka, kuid tegelikult peaks sodiaagi
tähtkujusid olema hoopis 13. Päike asub küsitus 29. novembrist 17. detsembrini.
17. Kirjanik? Teet Kallas on teda iseloomustanud tugeva dramaturgina ja igavese mölakana. Ta oli nii
halva iseloomuga, et vana punaarmeelast ei võetud isegi komparteisse. Jumalast antud anna oli
sellel harimatul mehel
18. Seosed banaanidieediga, küsiks veel ühte dieeti. Dieedi avaldas treener-füsioloog Bob Greene,
2006, kuid tuntuks tegi selle Oprah Winfrey` show. Populaarsusele on kaasa aidanud seda
(väidetavasti) järgivad kuulsused. Piiramatult võib süüa rasvata valmistatud köögivilja, muid
toiduaineid piiratakse. Massi kiireks langetamiseks ei sobi, eeldab püsivalt tervislikku elustiili.
Kuna kuulsustel on kiibitsejate arvates ……………………., siis siit nimi, milline?
19. Kes on avaldanud järgmisi mõtteid usu ja religiooni üle. „ Jumal on kollektiivse Oidipuse
kompleksi loodud hiiglaslik illusioon.“ „Iga neuroos on tema omaniku jaoks religioon ning
religioon on inimkonna kollektiivne neuroos.“
20. Kes on pildil, näete ka
tema mausoleumi.

21. Kes on helilooja
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22. Kes? See Saksa DV suusahüppaja tuli esimese mitteskandinaavlasena 1960 OM võitjaks, Ta võttis
esimesena kasutusele stiili, kus käsi hoiti hüppel sirgelt ees.
23. Milline Aafrika riik? 2011 on lõunaosal võimalus korraldada iseseisvumisreferendum . Lõuna sai
autonoomia 2005 Naivasha rahulepinguga. Lõuna halduskeskus on Juba, Lõuna president on Salva
Kiir Mayerdit
24. Kes [1883 Sindi-1945 Karksi-Nuia]? Ta oli tuntud põllumajandusteadlane ja poliitik [EV
Rahvuskomitee esimees aprill-august 1944 ja Tiefi valitsuse põllutööminister]. Varjas end Karl
Lepiku nime all mitmes paigas Mulgimaal. Suri (Karksi-) Nuia haiglas. KGB kaevas laiba hauast
välja. Loodeti leida Uluots, leiti küsitu.
25. Millist haigust põhjustab Eestis ühel loomaliigil Ameerikast sissetoodud vetikseen Aphanomyces
astaci?
26. Kes? See riigipea (1542 – 1605) suurendas 17. sajandi alguseks vallutustega oma riigi selliste
mõõtmeteni, et seal elas tolle aja kohta tavatult palju inimesi, üle 100 miljoni. Olles koos valitseva
kihiga usulise vähemuse esindaja, sallis ta ka muid usundeid, sh võttis lahkesti vastu jesuiidi
misjonäre. Tema pojapoeg püstitas oma varalahkunud naisele väga kauni ja tuntud mausoleumi.
27. Ka Sina Brutus,
või noh…mitte
just Brutus,
naissoost ikkagi
ja Caesari ei
pussitanud, aga
bonditüdrukuks
tahab saada küll.
Kes?

28. Kes on helilooja (16. veebruar 1949 – 13. juuli 2003)
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29. Johan Skytte oli Tartu ülikooli rajamise peainitsiaator, üliõpilane ja esimene rektor samaaegselt.
Miks aga hukati tema poeg Jakob?
30. Milline on maailma suurim riik pindalalt, mis tervenisti paikneb ühes ajavööndis?
31. Kes [1922 Kiievi lähedal-2006 USA]? Ta on 7-kordne maailmameister rahvusrahelises
kabes.1974-1976 osales Eesti meistrivõistlustel. Koos Ülo Keskeriga avaldas 1961 esimese
eestikeelse rahvusvahelise kabe õpiku „Rahvusvahelise kabe alused”.
32. Kes? Teda võib nimetada meheks, kes tõi Interneti Eestisse. 1992 sai ta domeeni ee administraatori
õigused.
33. Kes on daam? Tema esimene tähtsam teos on „Metsluiged“ – alapealkirjaga „Hiinamaa kolm
tütart“ (1991, eesti keeles 2001) kirjeldab ühe perekonna lugu läbi kolme põlvkonna. Sündinud
1952 Hiinas kompartei tegelaste lapsena ja elab kaasajal Suurbritannias. Koos abikaasaga on
koostanud Mao Zedongi paksu ja kriitilise biograafia..
34. Kes on piltidel
olev olümpiavõitja?

35. Kes on see endine näitlejanna ja Viljandi Kultuurikooli (Akadeemiat veel polnud) õppejõud ja
luuletaja, kelle lauluteksti kuulete. Laulja Ervin Lillepea on lugu interpreteerinud pisut
omapäraselt.
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36. Millised putukad? Eestis on
neid kaks liiki. Lõuna-Eestis
on harva kohatud
maa…………, lõuna pool
stepialadel on see tavaline
putukas. Teine liik on kuni 2,5
cm pikkune putukas, keda
Hiinas ja Jaapanis peetakse
puuris lemmikloomana.
37. Millised kaks 10-võistluse üksikala maailmarekordit annavad punkte maksimaalselt ja
minimaalselt? [Vastavalt 1383 ja 1126 punkti]
38. Millisel riigil on lühim raudtee maailmas? Raudtee on 1435
mm laiune ja erinevatel andmetel 0,4 – 0,852 kilomeetri
pikkune. Esimene rong saabus märtsis 1932.

39. Kui prantsuse teadlane Gaston Camille Charles Maspero (1846 – 1916) naasis Põhja-Aafrikast,
tekkis tal tollideklaratsiooni täitmisega raskusi. Leidliku tolliametniku abiga nimetati ühe kasti
sisaldis kuivatatud kalaks. Mis oli „kalakastis“?
40. Selle Rooma patriitsiperekonna tuntuim esindaja Marcus (82 – 30 e.m.a.)tõusis võimule Caesari
sõbrana ja langes Octavianuse vaenlasena. Hiljem on see perekonnanimi olnud kasutusel
eesnimena, mida on rahvuslikuks muudetud vormis kandnud näiteks üks Prantsuse sõjalendureid
(alla lastud 31.07.1944) Hollandi sportlane (sündinud 1934, olümpiavõitja 1964) ja
Hispaania/USA filminäitleja (1961), muidugi ka mitu tuntud eestlast. Küsime seda Vana-Rooma
perekonnanime.
41. Millisel alal püstitas 19. juulil 2007 uue hiilgava tipptulemuse (maailmarekordi) 51 korda Russell
Byars . Endine rekord oli „vaid” 40 korda. Tänaste küsijate poisikesepõlve rekordid on
ühekohalised.
42. Paljudest lauludest on olemas versioonid, mis plaatidele pole jõudnud. Kuulete igavesti noort …..
parodeerimas ühte oma hitti. Lauljatar, kes muide sõitis roosa „Põrnikaga“ unistab siin Honda
Accordist (ja paljudest muudestki kenadest asjadest). Üldlevinud versioonis unistab ta ühest teisest
autost – Kes laulab ja millisest autost on selle laulu levinud versioon (ühtlasi ka pealkiri).
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43. Kes oli Šveitsi protestantliku reformatsiooni juht ja Šveitsi Reformkiriku asutaja [1484-1531]? Ta
tõlkis Piibli saksa keelde, tema elutööd jätkasid Heinrich Bullinger ja Johann Calvin.
44. Mis on kõik järgnevad (nimekiri pole täielik)? Soomel Aboa, Ukrainal Vernadski, Poolal Herryk
Arctowski, Jaapanil Asuka, Brasiilial Commandante Ferraz , Hiinal Great Wall, Peruul Machu
Picchu, Pakistanil Jinnah, Lõuna-Koreal King Sejong, Rumeenial Law-Racovita, Venemaal
Progress ja Russkaja ,LAV-l SANAE IV, Bulgaarial Kliment Ohridski, Rootsil Swea ja Wasa,
Norral Tor ja Troll, Argentiinal Esperanza ja Jubany, Indial Maitri, Tšehhial Mendel, ……..
Mõne aja pärast on vist ka Eestil midagi sellist.
45. Millist Sakala vanemat on peale Lembitu veel mainitud Läti Henriku kroonikas?
46. Mis on kõik alljärgnevad ühe sõnaga? 1) piire, 2) budistlik jumal(us), 3) 4 jõge [Itaalias,
Kreekas, Montenegros, Venemaal], 5 linna [Afganistanis, Etioopias, Jaapanis, Nepaalis,
Venemaal], 5) Iiri kuningate asupaik ……… mägi.
47. Antonio Focas Flavio
Angelo Ducas Comneno De
Curtis Di Bisanzio
Gagliardi,
(15.02.1898 Napoli –
15.04.1967, Rooma) Tema
keiserlik kõrgus, Püha
Rooma Keisririigi rüütel,
Ravenna eksarh,
Makedoonia ja Illüüria
hertsog, Konstantinoopoli
prints, Küprose ja Epeirose
krahv, Drivasto ja Durrese
krahv ja hertsog etc, etc, etc.
Kes oli see Itaalia tuntud
näitleja ja helilooja? (tema
esinejanimi) -

48. Millise rahva muusika
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49. Millises kahes erinevas riigis on praegu ainsatena kasutusel rahaühikud, mille peenraha pole
põhiühikust vähem kümme, sada jne korda? 1 ouguiya = 5 khoum’i; 1 ariany = 5 iraimbilanja’t.
Mõlemad riigid asuvad ühes maailmajaos ja mõlema riigi kaks algustähte on samad.
50. Milline ese? Christian Friedrich Ludwig Buschmann (1806-1864) valmistas esimese sellise 1821,
järgmisel aastal sai patendi handaeolin’ile. Arvatavasti tunti Hiinas midagi sarnast juba varem.
Teise maailmasõja ajal anti see ese kaasa igale sõtta minevale Saksa sõdurile.
51. Milline traditsiooniline üritus toimus esmakordselt veebruaris 1976 Põhjalahe äärses Rootsi
Örnsköldsvik’i linnas [elanikke ca 29000].
52. Kui tõlkida kuulsa jalgpalluri Pele nimi portugali keelest eesti keelde, saame ühe 1975 sündinud
Eesti jalgpalluri perekonnanime. See poolkaitsja on viiekordne Eesti meister ja seitsmekordne
karikavõitja. Kes on see jalgpallur?
53. Millise Venemaa miljonilinna lähedal asub Dzeržinsk’i linn, rahvaarvult teine oblastis? Sealne
endine keemiarelvade tootmiskompleks on reostanud ümbruskonna paljude ainetega. Vesi on
kohati dioksiinide ja fenoolidega reostunud 17 miljonit korda üle normi. Linn on Guinnessi
rekordite raamatus kui maailma saastatuim linn. Seal on sündinud Eduard Limonov.
54. Kes oli 1932-1937 ilmunus Eesti Entsüklopeedia peatoimetaja ja esialgu ka ENE peatoimetaja
asetäitja?
55. Kes?

56. Helilooja ja sõnade autor (kaks nime)
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57. Milline rahvas? 1998 aasta andmetel oli neid 104 miljonit, olles sellega 9-11 kohal maailmas. Selle
rahva tuntuim tegija oli Raj Kapoor, Nobeli preemia on saanud Har Gobind Khorana [meditsiini
1968] ja Abdus Salaam [füüsika 1979]. Kosmoses on käinud Rakesh Sharma [1982 Sojuz T-11] ja
Kalpana Chawla [2003 Columbial hukkunud daam].
58. Mis linn on 2010 koos Esseni ja Istanbuliga Euroopa kultuuripealinn? Saksa Fünfkirchen, ladina
Quinque Ecclesiae. 160 000 elanikuga linnas asub riigi vanim ülikool (asutatud 1367). Seal on
sündinud kunstnik Victor Vasarely.
59. Mis asi see on?
60. Selle 1799 aastal sündinud kirjaniku paljude harrastuste hulka kuulusid ka hasartmängud. 1833
aastal valmis tal jutustus õnnemängija allakäigust ja haledast otsast, mille ainetel tema
kaasmaalane lõi 57 aasta hiljem teiseliigilise kunstiteose. Kirjanik sündis rikkasse perekonda, kuid
suri vaesena. Tema naise väidetav armuke korraldas tema matuse ja tasus kaardimänguvõlad.
Kes?
61. Mida on enim kordi teinud need mehed? Jerry Lynn Ross (sündinud 1948 Indianas ) ja
füüsikaprofessor Franklin Ramon Chang-Diaz (sündinud 1950 Costa-Ricas, isa poolt
hiina-jaapani-indiaaniverd, ema kohalik).
62. Kes on kunstnik?
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63. Milline unustatud ansambel mängib
64. Mida teile pakutakse?
65. Millises suurlinnas on toodetud Kollywoodi filmid? Kollywood on oma nime saanud asukohaks
oleva suurlinna osa Kodambakkam’i [seal asub enamik filmistuudiotest] pluss Hollywoodi järgi.
Filme hakati tootma 1916 aastal. Möödunud sajandi kahel viimasel aastakümnel valmis aastas
keskmiselt üle saja filmi. Selle linna lähedale kolis Viljandi tuletikkude tootmine.
66. Kes oli see viljakas laulusõnade autor [1914-1994]? Ta oli kauaaegne Tallinna Tehnikaülikooli
õppejõud. Oli koos Konstantin Ollik’uga 578-leheküljelise „Tugevusõpetuse” autor. Tegi
laulutekste nii kergele muusikale, kui ka koorilauludele ja kantaatidele.
67. Kes on Eesti edukaim orienteeruja? Sellel daamil on Eesti meistrivõistlustelt 21 kulda, 24
hõbedat ja 15 pronksi.
68. Kes (1908-1984)? Ta oli viimane, kelle urn asetati Kremli müüri Lenini mausoleumi taga. [Peale
teda maeti Kremli müüri äärde hauda veel Tšernenko.] Küsitu on isik, kes on saanud suurima
arvu Lenini ordeneid [11].
69. Kes oli ukraina päritolu prantsuse ajakirjanik, literaat, näitleja ja režissöör ? Tema film „Ja jumal
lõi naise” tegi kuulsaks Brigitte Bardot’. Tema viie abikaasa seas olid Brigitte Bardot ja Jane
Fonda
70. Kes laulab (ansambel ja solist)

