
IV TEEMA – TARGAD ISIKUD , KUULSAD  N IMED  
31. Tänapäeva elustiil, töövahendid ja pinge on kaasa toonud terve rea uusi haigusi. 1933.a. kirjeldas 
Rootsi arst Henrik Sjögren (1899-1986) kroonilist autoim m uunhaigust, m is hiljem  sai Sjögreni 
sündroom i nim e, m ille korral haige om a im m uunsüsteem  ründab teatud kehaorganeid, m illega 
kaasneb lisaks liigesevaludele ja väsim usele veel kaks süm ptom it. Millised on need kaks põhilist 
haigustunnust, m ida suurem  osa tänapäeva töötegijatest on tundnud? Vastata saab ka ladina keeles, 
kui lisate … .stom ia ja … .phtalm ia ette ühe sobiva sõna, eestikeelne vastus on 4-5 sõnaline. Mitte 
segam ini ajada Karl Sjögreni sündroom iga! 
 
32. Rikaste hingeelu uuriva ajakirja Forbes Magazine asutajal ja pikaaegsel juhil Malcolm  Forbesil oli 
üks hobi, m is haaras m eest aastaid. Tem a kogus olevat olnud üle 115 000 ühiku, m illest seati kokku 
terveid kogum eid. Muuseum i tarvis ostis m ees ühte linna palee koos 10-aakrise krundiga, m ida 
kutsuti „Forbes’i m uuseum -palee Mendoubis” ja kasutati kogutu eksponeerim iseks. Pärast M.Forbesi 
surm a 1990.a. panid lapsed m uuseum i m üüki, kohalik kuningas ostis m uuseum i ja kasutab seda 
nüüd ainult kõrgete aukandjatele näitam iseks.  Muuseas W .S.Burroughs olevat sam as linnas 
kirjutanud rom aani N aked Lunch, m ida on ka film ina lavastatud (1991), m illes uim astitest ja 
fantastilisest keskkonnast sam as linnas m oodustub peategelase kujutlustes nn „Interzone”. Mis linnas 
asub see m uuseum  ja m ida M.Forbes kogus, kum bki 1p. 
 
33. Kes on see 1804.a. sündinud kunstnik, kes lõpetanud 1824.a. 8 kuuga Dresdeni 
kunstiakadeem ia, nim etati hiljem  1831. a. tsaari õuekunstnikuks, 1839.a. ka Peterburi 
kunstiakadeem ia akadeem ikuks. O n m aalinud Moskva Lunastaja kiriku ja Iisaku kiriku religioosse 
sisuga m aalid ning pärast Talvepalee põlem ist 1837.a. Peterburi tulekahjus uuendas ka Talvepalee 
kirikut. Tem a m aale võib leida õigeusu kirikutest N ice’s, W iesbadenis ja Londonis, rääkim ata 
Erm itaažist.  Kes aadlim ehest kunstnik? 

 
 
34. Selle 1916.a. sündinud teadlase vanem ad olid pärit Lätist. Isa Lazar oli lõpetanud Riia 
Polütehnilise Instituudi. Em a Augusta oli sündinud 1886.a. Miitavis (Jelgava), kuigi poeg sündis 
1916.a. juba Moskvas. 
Liitunud 1948.a. D .Sahharovi ja I.Tam m e grupiga, aitas küsitav välja töötada N SV Liidu vesinikpom m i. 
Küsitav m eenutab, et tem a idee olevat olnud seejuures kasutada reaktsiooni  
6Li +  n –>  t +  4He +  4.6 MeV, kus liitium i allikaks oli selle ühend deuteerium iga. 



Kes on see ülijuhtivuse ja ülivoolavuse teooria eest 2003.a. N obeli preem ia saanud füüsik, kes on 
ühtlasi viim ane Venem aale N obeli preem ia on seni toonutest (kui lugeda, et küsitavaga üheaegselt 
preem ia saanud V.Abrikosovil on USA kodakondsus). 
 
35.  Üks firm a on üpris väike – m üüs 1.07.05 alanud 2005/6. m ajandusaastal alla 97 000 auto. 
Siiski kuulub talle nüüdseks 31%  teise, Euroopa suurim a autotootja aktsiatest – m is toodab om a 
tehastes üle m aailm a 21 500 autot päevas. O m am oodi on tegem ist naasm isega juurte m anu, sest 
m õlem ale ettevõttele pani om al ajal aluse sam a m ees. N im etage firm ad. 
 
36. Kes on pildil? 
 

 
 
37.  Kui eelm ise Riigikogu pesam unaks oli Silver Meikar, siis nüüd on selle rolli enda kanda võtnud 
üks 1985. aastal Käru alevikus sündinud noorm ees. Tõsi küll, ilm selt noorest east tingituna pole tal 
õnnestunud m illegagi peale Reform ierakonna noortekogu peasekretäriks olem ise silm a paista. 
Küsim e siiski selle Harju- ja Raplam aalt riigikokku valitud keskharidusega noorm ehe nim e. 
 
38. Selles 1959.a. kirjutatud näidendis pöördub peategelane Mr. Sm ith om a abikaasa poole 
väidetega „Meil on lapsed” või „ Me kannam e ühesugust nim e Sm ith”. Absurditeatri kõige esitatum as 
teoses „N inasarvik” (e.k. 1967) kirjeldab autor peategelase sõprade m uutum ist ninasarvikuteks, kuni 
peategelane jääb lõpuks üksi, m uutum atuna üldises konform ism itulvas. Milline kirjanik (1909 -1994)? 
 
39. Vastavalt ühe helilooja testam endile on Eesti Teatri- ja Muusikam uuseum  ka tem a teoste 
autoriõiguste hoidja. Igal aastal 7. m ärtsil, so helilooja sünnipäeval annab TMM välja helilooja nim elist 
iga-aastast m uusikapreem iat. Milline helilooja? 
 
40. Selle 6. novem bril 1972.a. sündinud näitlejatari em a on pärit Zim babw est, näitleja jutu järgi 
šoonade suguharu printsess, valge isa on pärit Londonist. Kui neiu om a inglise häälduse pärast 
Hollyw oodist esialgu välja praagiti, jõudis ta lõpetada Cam bridge ülikooli antropoloogia alal. Pärast 
ülikooli on tem a tulek film i tagasi olnud edukas. Mänginud m itm eid rolle, nagu koos N icole Kidm aniga 
„Flirtation’is”, „The Truth about Charlie”, „Crash”, „Mission Im possible II”jt. Kes? 



 
V TEEMA – SUURED  TEO D , IMED  JA KO KKULANGEVUSED  
41. Seda Rootsi loodusteadlast kutsuti Jaapani Linne’ks, kuna ta oli esim ene eurooplane, kes jaapani 
taim i uuris ja selle kohta uurim use „Flora Japonica” avaldas. Sam uti avastas ta Jaapanis ja Koreas 
kasvava tum edakoorelise puu, m is nüüd kannab sam a m ehe (1743 -1828) nim e.  Milline puu? Puu 
üldnim etus 1 p., teadlase nim i 1 p. Teadlasega sam a nim e kannab ka üks m itm ekordne 
taliolüm piavõitja. 

 
 
42. Kunstigalerii „Vaal” m üüb om a 23. aprilli oksjonil eesti ühe tuntuim a graafiku Arkadio 
Laigo 1936.a. valm inud 7 graafilist lehte, m is on pühendatud ühele eesti tuntud novellim eistri 
teosele (valm inud 1925), m illest on tehtud m itm eid lavastusi (1936., 1937., 1974.,1991. ja 
2002.a., erinevate teatrite ja truppide osavõtul). 1991.a. lavastuse jaoks tegi näidendi 
lavastaja ka m uusika. Küsim e lavastuse aluseks oleva kirjandusteose autori kodanikunim e, 
m is langeb kokku eelpoolm ainitud lavastaja nim ega ja initsiaalidki on neil ühed ja sam ad. 
Millisest nim est on jutt (1 p.) ja m illine teos (1p)?  



 
 
43.   See veiniorg on m uutunud D isneylandi järel külastatavuselt teiseks turism im agnetiks 
Californias – veinim õisad, restoranid, veinide degusteerim ise kohad. Eesti m ootorispordi 
ajalooga kursis olevale inim esele on seda hõlbus m eelde jätta. Milline org? 
 
44. See ettevõte on m aailm a suurim  liftide turustaja ja suuruselt teine liftide, eskalaatorite 
jm s valm istaja, kus töötab üle 40000 inim ese. Firm a on asutatud 1874.a. ja kannab tänaseni 
om a asutaja nim e. Ettevõtte toodangut võite näha peaaegu kõikidel lennuväljadel, sest tem a 
toodang on ka iseliikuvad kõnniteed. Kuigi m eile kõlab ettevõtte nim i (saanud selle asutajalt) 
saksapärasena, on tegem ist Šveitsi firm aga. Asutaja nim i polnud O skar, vaid hoopis Robert. 
Praegu juhib firm at Alfred. 2007.a. veebruaris süüdistas Euroopa kom isjon teiste seas ka 
seda firm at kartellikokkuleppes. Milline firm a? Logot näete allpool.  

 
 
45. Selle teadlase üheks suurim aks teeneks ja kahtlem ata suureks im eks võib lugeda N SV Liidu 
esim ese Küberneetika Instituudi loom ist. Kes? 

 
 



46.  9.a. AD  peeti Teutoburgi m etsas m aha lahing Room a leegionide, keda juhtis Publius Q uinctilius 
Varus, ja germ aani hõim ude vahel, keda juhtis küsitav.  Sam a m ehe nim est tuletatud naisenim e 
kannab üks saksa jalgpalli kõrgliigas palliv m eeskond. N im etage nii väejuhi nim e ladinapärane variant, 
kui ka jalgpallim eeskonna nim i?  2 nim e 2p. 
 
47. Päästearm ee oli 1936.a. asutanud W ooltonisse Inglism aal lastekodu. Küla oli kuulus om a iga-
aastaste külafestivalide poolest, m ida üks kuulus tulevane m uusik koos om a tädiga regulaarselt 
külastas. Lastekodu oli tuntud ka om a aiapidude poolest, m ida lastekodu väljadel korraldati. 1967.a. 
sai lastekodu eriti kuulsaks. Kuigi lastekodu ise suleti 2005. a ja nüüd on lastekodu asem el kirik ja 
palvela ning lastekodu õu ei kaigu enam  laste häältest, käivad turistid siin kultuspaigas üsna 
sagedasti. Milline m uusik (1p) ja m is paigast on jutt (1p)? 
 
48. N ad olla valm istatud Allahi poolt “suitsuta tulest”, pärast m aailm a, kuid enne inim ese loom ist. 
N ende ühiskond m eenutab inim este om a – nad, söövad, abielluvad, surevad. Inim esed neid ei näe, 
nem ad inim esi küll. Aegajalt puutuvad nad ka inim estega kokku. Koraanis on m ainitud, et Muham ed 
saadeti prohvetiks nii inim este kui ka küsitavate juurde. N ii m õnelgi võib olla sam a nim ega toode 
kodus kapis, ka m eil on siin kuskil see olem as. Kellest või m illest on jutt? 
 
49.  Kelle auks on pildil kujutatud m onum ent püstitatud? 

 
 
50. See roog on eriti populaarne Belgia Valloonias, Prantsusm aal ja Šveitsi Valais’ kantonis, sam uti 
Alpide suusakuurortides. Toidu valm istam iseks kasutatakse spetsiaalset juustu, m is toidu tegem ise 
käigus järk-järgult sulatatakse kas tulel või spetsiaalses aparaadis (vt. foto). Sulanud juustu 
kraabitakse (prantsuse keelest pärinev roa nim i tulebki sõnast kraapim a) sööjate poolt puust 
labidatega om a taldrikutele ja süüakse koos hõbepaberis küpsetatud kartuli, tooreste porgandite, 
paprika, kuivatatud singi või liha, hapukurkide, sibulate jm s.-ga. Juba keskaegsetes teostes m ainiti, et 
selline toit on väga toitev. O n küll! Milline roog ? 
 



 
 
VI TEEMA – OMA ALA VALITSEJAD , nagu m e neid tunnem e 
51. Kes on see 22 aastat Egiptust valitsenud ja m itm eski m õttes erakordne valitseja (surnud 
1482 eKr)? Üks Eesti kirjastus on tem ast üllitanud raam atugi. 

 
 
52. Room a Forum  Rom anum il oli üks kõnepidam ise koht, m ida alates plebeist konsuli G aius Maeniuse 
võitu 338.a. Antium is pärast Latiini sõja lõppu hakati kaunistam a rostra’tega. Mis asjad olid rostrad? 
 

 
 



53. Sündis enneaegse lapsena Iirim aa kuulsaim a klubi Sham rock Rovers FC  elukutselise jalgpalluri 
peres 1976. a. Mänginud m itm etes film ides, kuulsaim  on ehk pildil olev kuulsa valitseja roll. Kes 
näitleja? 

 
 
54. Eelm ise sajandi kuueküm nendatel aastatel püüdis see territoorium  korduvalt em am aast eralduda, 
ent edutult. N äete selle territoorium i tolleaegset lippu ja valitsusjuhti ajakirja „Tim e” kaanel. Milline 
territoorium  – 1 punkt, valitsusjuht 1 punkt? 
 

   
 
55. Pärast Ivan IV surm a 1584.a. viidi Ivani IV noorem  poeg Dm itri (sünd 1582) uute võim ude poolt 
vangistusse ühte Venem aa linna ja tapeti seal 1591. a. salapärastel asjaoludel. Arvatakse, et uue 
trooninõudleja Boriss G odunovi initsiatiivil. Kui pärast Ivan IV-ndat troonile saanud teine poeg Fjodor 
Ivanovitš suri 1598, lõppes sellega ühe dünastia võim ulolek Venem aa troonil.  
Küsitav linn on olnud kuulus om a krem li, kirikute ja kloostri poolest, viim ase, tõsi küll, lasid 
kom m unistid m aha lõhkuda. Ka kohalik linna nim e kandev juust oli N õukogude ajal Eesti poodides 
m üügil ja „Tšaika” kellatehas asetseb linnas praegugi.  
Milline linn ja m illine dünastia (kum bki 1p)? 
 
56. Kui esim este olüm piam ängude m aratonivõitja S.Louis, kes oli sündinud praeguseks Ateenaga 
am m u kokku kasvanud Am arusioni külas ja teiste olüm piam ängude m aratonivõitja M.Theato, kes oli 
ühtedel andm etel sündinud Pariisis, teistel andm etel aga hoopis Luxem bourgis, välja arvata, kulus 
enne aastaküm neid, kuni olüm piam ängude m eeste m aratonivõitja om a sünnilinnas trium feerida võis. 
Kes oli see m aratoniradade valitseja ja m is linnas (kum bki 1p)? 
 



57. Kuulete lugu 2001. aasta plaadilt “Blueprint for a Sunrise”. Kes laulab? MUUSIKA 
 
58. Pfalzi noor kuurvürst lasi Anthony van Dyckil ennast jäädvustada 1631. a. Maalil on vürsti vasakul 
käel on üks koer, kes on spetsialistide arvam use kohaselt tõust, m is alles 1800ndatel aastatel 
am etlikult välja aretati ja hakkas kandm a ühe Saksa linna nim e, m is on ennast hiljem gi ajalukku 
jäädvustanud. Me küsim e hoopis selle hallika koeratõu paralleelnim e, m is langeb kokku ühe aastatel 
1907-26 toodetud Rolls-Royce (The Best Car in the W orld !) m udeli nim ega (2 p). Linna nim i - 1 punkt. 

            
 
59. O li aastaid diktaatori isiklik ham baarst, siis m äärati ta m aa tervishoium inistriks. Kui ta nelja aasta 
jooksul oli tervishoium inistrina suutnud diktaatori reform ide elluviim ise tulem usena viia kogu 
tervishoiusüsteem i kollapsisse (BBC  uudise refereering), edutati ta asepeam inistriks. D iktaatori surm a 
järel oleks pidanud diktaatori järeltulijaks saam a parlam endi spiiker, kuid endise ham baarsti initsiatiivil 
m õisteti too varguse eest vangi ja uueks presidendiks saigi endine ham baarst. Mis on uue presidendi 
nim i ja m is riigis see juhtus? 
 
60. See sportlane jäi Ateena olüm pial 100 m  vabaujum ises 5. kohale (pronks teateujum ises), ent 
uskus om a võim etesse ning lasi vasakule käele tätoveerida kuningakrooni. Edu on tulnud 2006.a. EM 
ja 2005. a. ning 2007.a. MM–del, viim ati kuld m ärtsi lõpus MM-lt Melbournest. Kes on see 
Superpippo hüüdnim e kandev ujuja (pildil tõsi küll, kannab kuningakrooni)? 
 



 
 
VII TEEMA -  N ATUKE KAUN IST, N ATUKE RO HELIST 
 
61. Kus asub Eestim aa väidetavalt põhjapoolseim  rändrahn (pildil)? Vald 1p. 
 

 
 
62.  Kelle luuletus ja m illise sõna olem e kustutanud (kõige viim ane sõna), kum bki 1p?  
 
Tiivad saarte vahele on sild, 
iga täht on päikese kild. 
 
Kildudest kokku m osaiik,  
kuigi su võit on ainult viik. 



 
Kuu on kõrgel, kaugel kants 
neem e tipuni jätkub tants. 
 
N eem e tipul on m urdunud aer, 
naera O dysseus, elu on naer! 
 
Lõpuks, m erem ees, siin on m aa, 
siin on sadam  ja … … … … …  
 
63. Kui Tarvastust m ööda Viljandi-Valga m aanteed lõuna poole sõita, siis m õne kilom eetri pärast 
saabum e ühte m õisa m itte kaugel Õ hne jõest. Mõisas asub praegu kohalik algkool-lasteaed. Mõisa 
tunnem e ära m õisa ees kasvavast iidse pärna järgi, kuid küsim e, kelle või m ille auks on m õisa 
õunaaeda püstitatud m älestuskivi ja kuidas on m õisa nim i. 
 
64. Maapealsete võsunditega laienev kodarpüsik, m is õitseb kollaste õitega. Ladinakeelne nim i 
Ranunculus repens tuleneb konnast (rana) ja sõnast rapens – room av. Loom ad teda ei söö, sest 
sisaldab protoanem oniini (m ürgine alkaloid). Kroonlehtede alum ine tärklisekiht talitleb reflektorina, 
sellest ka õite põhja eriline läige. Taim e nim e kannab tänav Tallinnas, m ida varem , N õukogude ajal 
ehk rohkem  kasutati. N üüd m eenutab taim enim elist tänavat ka osa firm anim est. Mis taim ? 
 
65. Kuulete bändi John Mayall and The Bluesbreakers 1967. aasta plaadilt “A Hard Road” pala 
“Supernatural”. Selle autor, keda m ängib loos soolokitarri, saavutas om a suurim a kuulsuse ühe teise 
bändiga, m ille asutas taustal kuuldava basskitarristi John McVie’ga. H iljem  on küsitav Eestiski 
esinenud. Kes? 
 
66. Agatha Christiel on krim inaaljuttude kogum ik „Pollensa Bay”, m illes detektiivi peaosa ei täida 
m itte kuulus Hercule Poirot, vaid Parker Pyne.  Tegelikult on Pollensa laht olem as ja selle ääres asub 
ülikallis Form entori hotell, kus peatuvad selle m aailm a kuulsused, paariküm ne kilom eetri pärast võib 
jõuda Form entori neem eni, kust avaneb ülev vaade ulgum erele. Kus asub ülalnim etatud kogum iku 
nim ijutustuse tegevuspaik Pollensa laht (riik 1 punkt, territoorium  2 punkti).  
 

 
 
67. Mis on selle Makedooniast pärit, Vahem erem aades kasvatatava ja kergelt aniisim aitselise 
köögivilja nim i? Muuseas, kr. keeles on köögivilja nim i m aratron, m is tuleneb kõhnenem ist 



tähendavast sõnast m araino , m uistne lahingupaik on saanud om a nim e selle taim e järgi, kuna seal 
kasvas taim e rohkesti. 
 

     
 
68. Kui m õni aasta tagasi evakueeris Iisrael om a uusasunikud G aza sektorist, siis lam m utasid Iisraeli 
arm ee buldooserid kõik asunike poolt tühjaks jäetud hooned, välja arvatud sünagoogid (need lõhuti 
hiljem  palestiinlaste poolt) ja veel ühte tüüpi ehitised, m ille säilitam ise eest olid rikkad filantroopidest 
USA juudid kogunud ligi 14 m iljonit dollarit. Millistest ehitistest on jutt? 
 
69. Tauno Vahter on küsinud Mnem ofoorum is riike, kelle vapil on laeva kujutis – lõpuks saadi 
selline rida: Araabia ÜE, Baham a, Belize, Benin, Costa-Rica, Dom inica, Equador, Fidži, G abon, 
Katar, Kolum bia, Kuveit, Libeeria, Šeišellid, Surinam e, Tuneesia, Uus-Merem aa. O m eti on üks 
puudu! Milline nim etatud vappidel kujutatud laevadest tõenäoliselt ehk veel vanem a laevaga 
riigi vapp on nim ekirjast puudu? 
 
70.  Küsim e populaarset näitlejat, kellele m älum ängki pole päris võõras. Sündinud 1968.a., käinud 
Keila-Joa Sanatoorses Metsakoolis ja EMA Kõrgem as Lavakunstikoolis (aastatel 1990-1994). O n 
m änginud Kuusekest, Vankum atut Tinasõdurit, kui ka poliitagitaatorit (film ist „N eed vanad 
arm astuskirjad”) kui ka Planchet’d Linnateatri „Kolm es m usketäris”. Esinenud m itm etes film ides. 
Hobideks m atkam ine, alpinism , purjetam ine, sukeldum ine (Mount Blanc on üks tem a vallutustest). 
Kahjuks pole m eil tem ast m uud pilti, kui see, m il ta rohelises Keila-Joa koolis käis. Kes? 

        
 


