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Estica I
1. … sündis 1943. aastal Tallinnas ja suri 2000. aasta viimasel
päeval samuti Tallinnas. Ta oli vaieldamatult üks eesti tuntumaid
spordireportereid. Tema isa Reginald oli keskmaajooksja, oma isalt
päriski … armastuse spordi vastu. Tema teeneks võib pidada, seda,
et eesti rahval oli võimalus näha umbes kella 1 paiku öösel
kahevõistluse teise ala, murdmaasuusatamise, otseülekannet Calgary
olümpiamängudelt, kus Allar Levandi võitis pronksmedali. Mees
osales Naapurivisal ning ka Mnemoturniiril. Ta on lausunud: ”Kui
ma Lillehammeris pärast pikka päevatööd magama jäädes kuulsin
mehi köögis vaidlemas, kas sebra sitt ikka peab triibuline olema, siis
tundsin, et nende meestega võib olümpiat teha. Mõte liikus.” Kes?
2. on üks kolmest Eesti Vabariigi riigikoolist (s.t. kõik
õppekulud, internaadi kulud ja osa sõidukuludest maksab
riik). Nagu kooli nimigi ütleb, õpitakse koolis süvendatult
reaalaineid. Süvaõppeklassid loodi 1964. aastal ja järgmisel
aastal saadi esimese koolina kogu tolleaegses N. Liidus oma
arvuti (Ural 1). Kool on läbi aegade edukalt esinenud
üleriigilistel olümpiaadidel. Direktoriks on hetkel Jaanus
Järveoja. Mis kool?
3. Uno Vellenurm, Harri Tamsalu, Kalev Roop, Vello Järvala,
Anatoli Põder, Rosalie Kontus, Endel Röstler, Arnold Talvet, Heino
Gustavson, Otto Kaber, Olev Tarto, Hans Uba, Johannes Kübarsepp,
Olev Luhaveer, Harry Tulp…Eelnev nimekiri pole täielik ja sealt on
puudu 2 kõige tuntumat meest: Agu Sambla Joaveskilt (pildil
parempoolne) ja Rein Laumets (pildil vasakpoolne) Tallinnast. Mis
ühendab neid nimesid?

4. Eesti suurim … asub Viru-Nigulas, suuruselt teine Pakris, veel leidub neid Rõustes, Nasval
ja ka Ruhnul. Millest on jutt?
5. Kes kirjeldab nii oma sõbra Raimondi sünnipäeva ehk, kes laulab?
NB! – Antud laulust ei maksa otsida mingit varjatud sõnumit ning samuti pole tegu
alkoholi propagandaga.

II Loodus
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6. Tegu on 1,27 ha suuruse struktuuriga Oracle lähedal Arizona kõrbes, USA-s. See ehitis
sisaldab viit Maa põhilist ökosüsteemi: troopilist vihmametsa, savanni, mangroovi sood, merd
koos korallriffidega, kõrbe, põllumajanduslikku ala, kus on ka inimesed ja nende elamud. Seal
on läbi viidud kaks uurimisprojekti, millest esimene kestis 2 aastat ja teine 6 kuud. Mõlemas
operatsioonis osales 8 inimest, kes püüdsid uurida erinevate taimekoosluste kooselu võimalusi
ja mõista Maa ökosüsteemi funktsioneerimise alustalasid. Sai valmis 1991ndal aastal. Et
kontrollida süsteemi suletust, kasutati inimesele ohutut „jälitusgaasi“ väävelheksafluoriidi,
pidevalt kontrolliti mitmeid parameetreid, nagu temperatuur, pH, gaaside kontsentratsioonid.
Maksis umbes 10 miljonit dollarit. Mis asjaga on tegemist?
7. Tegu on ilmastikunähtusega Vaikse ookeani kesk- ja lõunaosas, mille jooksul selle Vaikse
ookeani osa pinnatemperatuur on poole kraadi võrra madalam kui tavaliselt, põhjustab
niiskemat ilma Vaikse ookeani lääneosaga piirnevatel maadel ja vastupidi, kuivemat ilma
idaosas. Nähtus eelneb tihtipeale vastupidiseid efekte omavale ja hispaania keelest tõlkes
väikest poissi või Jeesuslapsukest tähendavale nähtusele, küsitava termini näol on tegu
otselaenuga hispaania keelest, mis tõlkes tähendab väikest tüdrukut.
Mis nähtus?
8. Selle toidutaime (Fagopyrum esculentum) vili on
kolmetahuline teravaservaline ja –tipuline tumepruun pähkel.
Sisaldab muuhulgas rutiini ja fagopüriini, selle seemnekestades
leiduva pigmendi liigtarbimisel tekib loomadel valguse
ülitundlikkus, võimalikud ka krambid ja ajukahjustused. Mis
taim (pildil)?
9. Mida tähendab ossifikatsioon? (vihjeks olgu öeldud, et
see toimub intensiivselt noortes loomades)
10. Tema (Ciconia ciconia) keskmine eluiga looduses on 4-5
aastat, kaal 3,2-4,0 kg. Üks kehatemperatuuri reguleerimise
viise on tal oma jalgade täisroojamine, mille tõttu on tal
palavatel suvepäevadel vahest jalad valged. Eestis asub oma
pesitsusala põhjapiiril, olles mandril siiski arvukas ja väga
levinud, vaid Saaremaal ja Hiiumaal harvem. Esimene pesa
leiti Vastseliinas 1841. aastal. Talvitub Aafrikas, kaks peamist
rändeteed lähevad üle Gibraltari väina ja üle Marmara mere
kitsaste väinade. Kes?
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III Ajalugu ja usk
11. Coimbra Grupp asutati 1985. aastal ja see sai nime Portugali linna järgi. Eestist kuulub
Coimbra Gruppi üks ………. (sai liikmeks 2003. aastal). Kokku kuulub gruppi 38 …….
Lätist ja Leedus ei kuulu rühma ühtegi ............... Mida ühendab Coimbra Grupp?
12. Islami pühakiri Koraan on tuntud oma keerulisuse poolest. Koraan jaguneb 114 peatükiks
ehk suuraks. Tihti öeldakse, et Koraani otsast läbi lugemine pole eriti hea idee. Põhjused on
mitmetimõistetavus, keerulisus, aga ka suurade järjestus. Näiteks Piibel on põhimõtteliselt
kronoloogilise ülesehitusega, aga kuidas on järjestatud Koraani suurad? (ainult I
peatükk kaldub sellest reeglist kõrvale)
13. Mis linnast on pildid? Linna on esmamainitud 903. aastal.

14. Mis on praeguse paavsti Benedictus XVI kodanikunimi?
15. Prantsusmaa Esimene Vabariik loodi Suure Prantsuse Revolutsiooni ajal 1792. aastal ja
lõppes Napoleoni „enesekroonimisega” 1804. Teine Vabariik sai alguse 1848. aastal ja lõppes
1852. aastal Napoleon III riigipöördega. Mitmes Vabariik on Prantsusmaal praegu?
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IV Sport
16. Seda Horvaatias sündinud mäesuusatajat peetakse läbi aegade
üheks parimaks naismäesuusatajaks. Tema auhinnakapp on pungil
igasugustest auhindadest: 3 kulda ja 1 hõbe Salt Lake City olümpialt,
1 kuld ja 1 hõbe Torino olümpialt, arvukalt maailmameistrivõistluste
kuldasid ja 3 maailmakarikasarja üldvõitu. 2007. aastal teatas… oma
loobumisest tippspordist. Kes?
17. Esimesel pildil on Eesti päritolu ameerika jalgpallur Mihkel(Michael) Roos ja teisel tema
praeguse koduklubi logo. Mis klubis mängib Mihkel Roos?

18. Meestest on sellel alal tuntumad nimed: Sammy Koskei, Wilfred Bungei, Andre Bucher,
Juri Boržakovski ja kindlasti ka maailmarekordiomanik Wilson Kipketer.
Naistest: Maria Mutola, Janeth Jepkoskei, Jolanda Ceplak, Jarmila Kratochvílová
(maailmarekordiomanik). Mis ala?
19. Kes on piltidel?

20. 1952. aasta suveolümpiamängud olid eesti rahvusest sportlastele edukad. Kuldmedali sai
Johannes Kotkas kreeka-rooma maadluse raskekaalus, hõbemedali Heino Kruus, Ilmar
Kullam ja Joann Lõssov korvpallis, pronksmedali Bruno Junk 10 km käimises. August Englas
oli vabamaadluse poolraskekaalus neljas. Nõukogude Liidu koondises osalesid eestlastest veel
kergejõustiklane Mihhail Velsvebel (1500 m jooks), ujujad Endel Edasi (100 m vabalt) ja
Endel Press (1500 m vabalt) ning jalgrattur Nikolai Matvejev (meeskondlik 4000 m
jälitussõit). Varumeestena olid kaasas purjetajad Aare Aavik ja Hans Kaasik. Huvitav on veel
fakt, et 1932. aasta Los Angelese odaviske võidutulemus 72 m 71 cm ühtis selle linna
olümpiastaadioni torni kõrgusega. Mis linnas toimusid 1952. aasta suveolümpiamängud?

V Varia
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21. Võite hüpata 2 m kõrgusele ja joosta mitmeid kordi
kiiremini ja seda kõike … abil. Selle põhiliseks detailiks
on lame vedru, mis on tehtud süsinik- ja klaaskiust ning
tänu sellele on teie hüppevõime mitmekordne.
Hinnaklass: ~5000 kr. Eestis tegeleb nende viguritega
selline firma nagu Funshop. Mis on nende vigurite
nimi?
22. Nagu kaks tilka vett. Kes on piltidel (esimene on
Postimehe ajakirjanik, sudokude lahendamise kahekordne eesti meister ja teine USA
filminäitleja)?

23. Karl Friedrich Hieronymus sündis 1720. aastal Bodenwerderis. Mees
teenis Vene ratsaväes ja peale naasmist jutustas ta kodustele uskumatuid
lugusid oma seiklustest. Näiteks ükskord sidunud ta oma hobuse õhtul
külma ja lumise ilmaga lumest välja ulatuva „posti” külge, hommikuks
olid lumi ja jää sulanud ning seikleja leidis end koos hobusega kiriku
tornis rippumas, sama tuntud on lugu kahurikuulil ratsutamisest. Tema
järgi on nime saanud sündroom, mille all kannataja teeskleb haigust, et
kaastunnet äratada. Tema seiklustest on tehtud mitu filmi. Mis nime all
on ta paremini tuntud?
24. Selle vendade Strugatskite poolt kirjutatud ulmeraamatu peategelane
on inspektor Glebski. Raamat ilmus 1970. aastal ja 1979. aastal väntas Grigori Kromanov
selle põhjal filmi, milles osalesid ka Jüri Järvet, Tiit Härm, Sulev Luik ja Mikk Mikiver.
Mis raamat?
25. Jonas Altberg sündis 1984. aastal Halmstadtis. Lapsena
kannatas Jonas Tourette’i sündroomi all, mis kujutab
endast teatud lihaste kontrollimatuid kokkutõmbeid. Ta tegi
ise arvuti abiga muusikat ning peale seda, kui mõned tema
demod internetis levisid, hakkas poiss saama kõnesid
ööklubidelt, kus teda kutsuti DJ-ks. 2006. aastal, kui ta
sõlmis lepingu Warner Music’uga, algas nii kodumaine kui
ka rahvusvaheline tähelend. Edu tuli peadpööritava
kiirusega, tema esimene singel „Boten Anna” kerkis
peaaegu koheselt kodumaiste tabelite tippu. Tema viimane
album kannab nime LOL (^^,). Mis on Jonas Altbergi
esinejanimi?

VI Meelelahutus
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26. Selle koomiksifirma asutas 1939. aastal Martin Goodman. Esialgu kandis kompanii
selliseid nimesid nagu Timely Publications ja Atlas Comics. Küsitavale firmale kuuluvad
paljud tuntud koomiksitegelased nagu näiteks Ämblikmees, Fantastiline Nelik, Raudmees ja
X-Mehed. Kompanii loovpersonaaliks on olnud Jack Kirby, Stan Lee ja Steve Ditko
(mainides tuntumaid). Inglise keelest eesti keelde ümber tõlgituna tähendaks küsitav nimi
„imetlema”. Mis ettevõte?
27. Kes on piltidel olevad moeloojad? Vasakpoolne on itaallane, parempoolne sakslane.

28. All näete eesti päritolu karikaturisti Edmund Valtmani (1914-2005) karikatuure. Mees on
tähelepanuväärne selle poolest, et on esimene ja ainukene eesti juurtega isik, kes on saanud
ühe tuntud auhinna. Küsitava auhinna on saanud ka John F. Kennedy. Mis auhinna laureaat
on olnud Edmund Valtman?

29. Tänavu võitis Oscari parima naispeaosa eest Marion Cotillard. Ta kehastas filmis „La Vie
En Rose” ühte tuntud prantslannat. Kelle kehastamise eest võitis Cotillard Oscari?
30. Esitaja?

VII Geograafia
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31. Mis küllaltki haruldane nähtus on pildil (küsime spetsiifilist nimetust, veekeerise eest
punkte ei saa)?

32. … on ajaloolisgeograafiline piirkond Lääne-Euroopas.
12.-15. sajandil oli üks majanduslikult arenenumaid
piirkondi kogu Euroopas: kõrgel järjel oli kalevitööstus ja
kaubandus, suure majandusliku võimu saavutasid Brügge,
Gent, Ypres. Mis piirkond? (must lõvi, kollane taust)

33. Ameerika kontinendi suurimaks iseseisvuseta
põlisrahvaks on … Nimetuse taga ei olegi tegelikult
päris üks rahvas, vaid aja jooksul üksteisega
assimileerunud ja nüüdseks väga lähedaseks
muutunud indiaani hõimud. Nad elavad põhiliselt
Peruus, Boliivias ja Ecuadoris, vähemal määral ka
Tšiilis. Neid on hinnanguliselt 11-14 miljonit,
ületades sellega arvukuselt mitmekordselt teisi
indiaanlaste gruppe Ameerika kontinendil. Boliivias,
kus umbes 35-40% elanikkonnast moodustavad … on
nende keel üks ametlikest riigikeeltest.
Mis rahvast on jutt (pildil on nende ~vikerkaarevärviline lipp)?
34. Millise metalli üks tähtsamaid maake on hematiit
(pildil)?
35. Niagara joad on arvatavasti tuntuimad joad maailmas
ning sealt on isegi tünnis alla sõidetud.
Küsime, kui kõrged on Niagara joad (+- 10m)?

VIII Teadus ja tehnika
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36. Selle tänapäeval majapidamises levinud seadme
põhimõtte avastas Percy Spencer. Esimest … katsetati
1945. aastal ühes Bostoni restoranis, see oli 1.8 m kõrge,
kaalus 340 kg ja tarbis 3000 W energiat, mis on umbes 3
korda rohkem kui tänapäevased …. Seadme tuumaks on
magnetron (pildil). Mis seadmest on jutt?
37. 26. veebruaril 2008. avati nn viimsepäeva
seemnevaramu, mis kujutab endast kolme kaljusse uuristatud kambrit, igaüks mahutab 1,5
miljoni erineva taime seemnenäidiseid. Ehitise projekteerimisel on võetud arvesse
igasuguseid kliima muutumise stsenaariumeid, nii näiteks asub kompleks 130 m kõrgusel
merepinnast, kaitseks võimaliku merevee taseme tõusu vastu. Seemneid säilitatakse
temperatuuril -18 ºC, selliste tingimuste juures on seemnenäidiste eluiga umbes 1000-2000
aastat. Kus asub viimsepäeva seemnevaramu?

38. Juba mõnda aega on kestnud nn formaatide sõda, omavahel konkureerivad HD-DVD ja…
formaat. Sõda on nüüdseks lõppenud … võiduga, sest 19. veebruaril teatas suurim HD-DVD
formaati toetav firma Toshiba, et ei arenda enam HD-DVD formaadi jaoks mõeldud
seadmeid. Peamine füüsiline erinevus kahe formaadi vahel on see, et … kasutab väiksema
lainepikkusega (405 nm) laserit kui HD-DVD (605 nm), see võimaldab salvestada suuremaid
andmemahte (kuni 250 GB ühel toorikul). Mis on võitja formaadi nimi?
39. Kes on see kuulus itaalia teadlane, küsitav võitis 1909. aastal Nobeli füüsikapreemia?

40. Absoluutne null on temperatuur, kus osakesed põhimõtteliselt seisavad paigal, sellest
madalamaid temperatuure ei saa eksisteerida. Absoluutsele nullile vastab 0 kevinit ehk 273.15 ºC . Seni madalaim temperatuur (4.5×10−10 K) on saavutatud MIT-i teadlaste poolt. Ka
meie põhjanaabrid on külmutamise peale mihklid: Helsingi ülikoolis on saavutatud samas
suurusjärgus temperatuure kui MIT-s. Seni madalaim temperatuur, mida üldse universumis
täheldatud, ongi laboris saavutatud temperatuur. Kuidas nimetatakse teadusharu, mis uurib
ülimadalaid temperatuure?

IX Poliitika ja kultuur
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41. „You man, omk! Vaatan, et mu blogi on pikalt dot gon olnd. Peax miskit kribama, no
päris ajukeppi ei viitsi ka teha, a väikse memo panen kirja...“
Millise tuntud Eesti poliitiku blogist on võetud see katkend? Olgu öeldud, et see on
kirjutatud kritiseerimaks tänapäeva noorte keelekasutust.
42. Mees presidendikanditaat Barack Obama kõrval on Jeremiah Wright. Mees on lausunud:
“The government gives them the drugs, builds bigger prisons, passes a three strike law and
then wants us to sing God Bless America. Naw, naw, naw. Not God Bless America. God
Damn America! That’s in the Bible. For killing innocent people. God Damn America for
treating us citizens as less than human. God Damn America as long as she tries to act like she
is God and she is Supreme.”
Mis on ta amet?

43. Millise Hispaania autonoomse piirkonna lipp on pildil? (taust punane, valge ja
roheline rist)

44. Leping, mis kirjutati alla 2007. aasta 13. detsembril lepinguga samanimelises linnas
Euroopa Liidu tippkohtumisel. Leping muudab Euroopa Liidu lepingut ning Euroopa
Ühenduse asutamislepingut "eesmärgiga suurendada laienenud liidu tõhusust ja
demokraatlikku legitiimsust ning liidu välistegevuse sidusust" ning jõustub, juhul kui selle
ratifitseerivad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, 2009. aasta 1. jaanuaril või kuu pärast
viimast ratifitseerimisotsust.
Mis leping?
45. Tihti jäävad mõned juhtivatel ametikohtadel olevad poliitikud tähelepanust ilma. Praegune
põllumajandusminister tundub olevat üks neist. Kes on praegusel hetkel Eesti Vabariigi
põllumajandusminister?

X Eesti kultuur
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46. Esitaja?
47. ... sündis 1975. aastal Tallinnas. Lapsepõlves huvitus koomiksite joonistamisest ja lugude
kirjutamisest. Tegutsenud kitarristina ansamblites Vennaskond ja Kriminaalne Elevant.
Animafilmide „Frank ja Wendy”, „Weitzenbergi tänav” ja „Romanss” kaasautor.
Kes?
48. ... on Allan Vainola autorilaulude saateansambel. Lisaks Vainolale kuuluvad koosseisu
Tiina Tõnisson (löökriistad), Triin Lilleorg (elektriorel) ja Heiko Kask (bass).
Mis ansambel?
49. „ ... impeerium” on lugu vendadest Voitkadest, autoriks Ülo Russak.
Mis sõna sobib lünka?

50. Kes?

Vastused:
1. Toomas Uba
2. Nõo Reaalgümnaasium
3. Mnemoturniir, saatsid küsimusi Mnemoturniiri saatele
4. Tuulepargid
5. Onu Bella
6. Biosfäär 2
7. La Niña
8. Tatar
9. Luustumine
10. Valge-toonekurg
11. Ülikoole
12. Pikkuse järgi
13. Pihkva
14. Josef Ratzinger
15. Viies
16. Janica Kosteli
17. Tennesee Titans
18. 800 meetri jooks
19. Brian Cusworth ja Vlade Divac
20. Helsingis
21. Skyrunner
22. Arko Olesk ja Brendan Fraser
23. Parun Münchhausen
24. Hukkunud alpinisti hotell
25. Basshunter
26. Marvel
27. Giorgio Armani ja Karl Lagerfeld
28. Pulitzeri preemia
29. Édith Piaf
30. Kraftwerk
31. Vesipüks
32. Flandria
33. Ketšua iniaanlased
34. Raud
35. ~50 m
36. Mikrolaineahi
37. Teravmägedel
38. Blu-ray
39. Guglielmo Marconi
40. Krüoloogia
41. Edgar Savisaar
42. Pastor/praost
43. Baskimaa
44. Lissaboni leping
45. Helir-Valdor Seeder
46. Aleksander Müller
47. Kaspar Jancis
48. Kelder
49. Ilveste impeerium
50. Olavi Ruitlane
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