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1. 1950-ndate lõpus ja 1960-ndatel aastatel levis NL suurlinnades omanäoline noorte 

liikumine – stiljagi (cтиляги ), mis jäljendas ameerikalikku kultuuri. Nad kandsid eredaid 

riideid, kasutasid oma slängi ja kuulasid välismaist muusikat. Kuna lääne heliplaadid olid 

defitsiit, siis võeti kasutusele kopeeritud plaadid «рок на костях»(rock luude peal)  ja 

«скелет моей бабушки» (minu vanaema skelett). Mida kasutati heliplaatide 

salvestusmaterjalina? 

 

2. Mida näitab see kaart? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Euroopas on hetkel seitse kuningriiki. Aegade jooksul on sugulussidemed nende vahel 

päris tihedaks muutunud. Kõigil hetkel troonil olevatel Euroopa monarhidel, välja 

arvatud Hollandi kuningas Willem-Alexander, on üks ühine esivanem. Kes on see isik, 

kelle veri voolab nii paljudes kuninglikes peredes? 

 

4. Austraalias ja sellest põhja jäävatel saartel elutseb üks kilpkonnaliste perekond 

(Chelodina). Millist nimetust kannavad nad eesti keeles. Nime on nad saanud ilmselt oma 

välimuse järgi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Millist naisenime kandis „esimene literatuurlik ja ajakohane ajakiri Eesti 

naisterahvale”? Ilmus aastatel 1887-1905. Selle ajakirja väljaandmist alustas Lilli Suburg. 

Statistikaameti andmetel kannab ilusat eesnime, mis oli ka ajakirjal, 2521 naist ning see 

on populaarsuselt 57. naisenimi Eestis. Isegi laul on temast olemas. 
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6. Kui Manhattanit ja Brooklyni ühendav sild 24. mail 1883 avati siis oli see maailma 

pikim rippsild (kõige pikem kaare laius sillal on peaaegu 490 meetrit). Silla ebatavalised 

mõõtmed ja paar peagi peale avamist toimunud õnnetust tekitasid rahvas ebakindluse 

silla turvalisuse ja tugevuse suhtes. Nii korraldati üsna täpselt aasta peale silla avamist 

meelelahutaja ja tsirkuseomaniku P.T. Barnumi soovitusel üritus mille käigus üritati 

rahva hirme hajutada. Mida selleks tehti? 

 

7. Millise linna vapp on pildil? See, 1384. aastal asutatud linn, kannab praegust nime 

alates 1922. aastast. 15. sajandil kasutati saksakeelses kirjanduses ka Nyslott`i nimekuju. 

Seal on kooliõpetajana töötanud Carl Robert Jakobson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 17. jaanuaril jõudis Eesti ajalehtedesse  uudis, et Süürias on süüdi mõistetud 27-

liikmeline kuritegelik jõuk. Jõugu juhtidele mõisteti eluaegne vangistus, ülejäänute puhul 

piirduti erinevate lühemate vangistustega. Mille eest need kurikaelad vangi mõisteti? 

 

9. Mul õnnestus hiljuti pilt teha õiest, millest sirgub maitsev mari, mida praegu saab Eesti 

poodidest mõnes kohas osta alla ühe euro kilogramm. Mis mari sinna otsa kasvab? 

 

 
 

10.  Kes räägib? Infoks, et ta tuleb 07. märtsil Veneverre esinema. 
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11. Leedu – 12.juuli 1920 (Moskva);  Läti – 11.august 1920 (Riia); Soome – 14.oktoober 

1920 (Tartu). Palun lisage siia nimekirja Eestile sobiv kuupäev.  

 

12. Kes on need vend ja õde? Venna puhul loeme õigeks nii kodaniku- kui esinejanime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Keskaegses apteegis olid müügil Morselle küpsised. Nende valmistamiseks kasutati 

võid, tuhksuhkrut, vanillisuhkrut, nisujahu ja C6H10O5. Mis peitub selle valemi taga? 

Seda leidub paljudes taimedes ja suure tõenäosusega on seda pea igas kodus. Puhtal kujul 

on ta vees lahustumatu, lõhnatu ja maitsetu pulber. 

 

14. Kes on pildil see saja-aastane, kes võib isegi aknast välja hüpata ja kaduda? Eelmisel 

aastal oli ta Viljandi kolleegide arvates parim meesnäitleja ja ta õde Anne Loho on tuntud 

Eesti lauljatar. 

 
 

15. Selle „sadade tornide linna“, „linn kuhu jäetakse südameid“, „kuldse linna“ ja muid 

hüüdnimesid kandva miljonilinna nimi kohalikus keeles tähendab läve või künnist. 

Linnas asuvat silda proovivad kõik turistid külastada, kuid selle kohta on ka huvitav fakt, 

nimelt käskis kuningas Karl IV silla ehitamise lõpetada 9. juulil 1357. kell 5.31, et 

tekitada numbrite rida 1-3-5-7-9-7-5-3-1. Nimetage see linn, mille vanalinn kuulub 

UNESCO maailmapärandi nimistusse. 
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16.  Viimasel ajal tegeleb üha rohkem tootjaid millegagi mida inglise keeles nimetatakse 

greenwashing (e.k. rohepesu). Termin võeti kasutusele juba 20. sajandi lõpul, kuid eriti 

levinuks on see muutunud mõne viimase aasta jooksul. Mida see tegevus lahti seletatult 

tähendab? 

 

17. See, Eestis 3. kaitsekategooriasse arvatud rähn (Dendrocopos medius) oli 2005. 

aastani eksikülaline ja haruldane suvitaja, 2016 aastast juba väikese arvukusega pesitseja 

ja aastaringselt siin elav lind. Lisaks temale elab Eestis veel kolm samasse 

linnuperekonda kuuluvat liiki (major, minor ja leucotos). Väliselt on nad üpris sarnased. 

Elupaikadest eelistab ta vanemaid linna ja mõisaparke, kus leidub ka tammesid. Toitub 

erinevatest putukatest, kuid eelistab toksimise asemel neid nokaga noppida või urgitseda, 

kuna ta nokk on tunduvalt väiksem, kui teistel meie rähnidel. Kes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Kes ütles Hiie sõbra tunnustust vastu võttes järgmiselt: „Täna, oma 85. eluaastal, 

võin nentida, et mul on kohutavalt vedanud. Olen saanud külastada peaaegu kõiki 

hõimurahvaid ja filminud nii nende loodust kui pühapaiku. Eesti looduslike 

pühapaikadega olen tegelnud viimase paari aasta jooksul.“ Selle tulemusel valmisid 

dokumentaalfilmid „Hiite lummus“ ja „Looduslikud pühapaigad Eestis“. Ta on pälvinud 

ka Karl Ernst von Baeri medali (1984), Eesti Suure Looduskaitse märgi (1984), Eerik 

Kumari looduskaitsepreemia (1991), Eesti Kultuurkapitali elutööpreemia (1996), 

Valgetähe IV klassi teenemärgi (2000), Riigi kultuuripreemia (2008), Pimedate Ööde 

Filmifestivali elutööpreemia (2011) ja mitmeid muid aunimetusi. 

 

19. Üritades luua tekstuurset plastiktapeeti kuumutasid Alber Fielding ja Marc 

Chavannes 1957. aastal kokku kaks dušikardinat, kuid said aru, et tapeediks katse 

tulemusel valminud moodustis küll ei sobi. Õnneks taipasid nad aga üsna kiiresti, et 

väikeste parandustega saaks seda hoopis teisel eesmärgil kasutada. Mille leiutasid mehed 

oma ebaõnnestunud eksperimendi käigus? 

 

20. Kes laulab? See 18 aastane tüdruk tegi ajalugu, viies hiljuti koju 5 Grammyt, 

sealhulgas ka aasta parima laulu mida kuulete. 
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21. 1867. aastal kirjutas tollane USA riigisekretär Wiliam Seward alla lepingule, mis tõi 

riigile 7,2 miljoni dollarise väljamineku. Lepingu vastased kutsusid seda tehingut 

Sewardi rumaluseks ja Sewardi jääkastiks. Milleks see 7,2 miljonit  dollarit kulutati? 

 

22. See sammas asus ühes Vinni valla külas. Püstitatud oli ta arvatavasti 1803 (see aasta 

oli sambal) ja saksakeelne tekst viitas, et kellelegi heategijale. Pilt peaks olema tehtud 

enne 1930. Kuigi sammast ei ole enam, see hävis juba esimese vabariigi ajal, on seal 

külas vaatamisväärsusi tänaseni. Näiteks on alles talupoegade pärisorjusest vabastamise 

monumendi „kaheksasambast“ (paigaldati mõisniku poolt 1816) väike osa ühest sambast. 

 

 
 

23. Tartus Lossi tn 28 asub kelder, mis on kantud Guinnessi rekordite raamatusse, kui 

kõrgema laega … Pange punktiirile õige sõna teades, et lae kõrguseks on mõõdetud 11 

meetrit. 

 

24.  Pildil oleva noormees võistleb sellel hooajal Jaapanis Super Formula sarjas. Ta on 

2017 aasta Saksamaa meister F4 sarjas (pilt tema kroonimisest) ja meie eelmise aasta 

parim ringrajasportlane. 

 
 

25. Küsitava isiku režissööri käe all on aastatel 1965-1995 Eesti Televisioonis valminud 

üle kahekümne filmi. Samal ajal, kuni tänase päevani, on ta veel pidanud üht teist amet, 

mis on samuti seotud televisiooniga ning mille järgi tunneb teda mitu põlvkonda 

televaatajaid. Oma töö eest on teda tunnustatud 2014 aastal Kuldmikrofoniga ja 2020 

aastal Valgetähe V klassi teenetemärgiga. Kes? 
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26. Mis nime all me teame Charles Lutwidge Dodgsonit (1832-1898). Teda peetakse 

üheks parimaks Victoria ajastu fotograafiks. 1881 aastani töötas ta Oxfordi 

ülikooli Christ Church College'is loogika ja matemaatika õppejõuna. Esimest korda 

kasutas ta oma  varjunime 1856 ja avaldas poeemi „Üksindus“. Tema menuraamatu idee 

sündis 4. juulil 1862, kui ta sõitis sõudepaadiga mööda Isise jõge piknikule, kaasas 

dekaan Henry Liddelli tütred Edith (8), Alice (10) ja Lorina (13). Ta pajatas lastele 

põnevaid lugusid tüdrukust, kes kukub küülikuauku ja seikleb maa all. Lapsed palusid tal 

selle üles kirjutada ning kahe aasta pärast jõuludeks oli käsikiri valmis. Kui nime ei tea, 

siis raamatu eest anname ühe punkti. 

 

27. Mille või kelle järgi on Royal Dutch Shell saanud oma logo? Palume täpset vastust.  

 

 

 

 

 

 

 

28. Milliste Nõukogude Liidus valmistatud masinate mitteametlikeks nimedeks 

läänemaailmas on „Dolly Parton“ ja „Super Dolly Parton“? Põhjuseks on see, et nende 

masinate kupli „põsesarnad“ meenutasid ameeriklastele nende kantrikuulsuse lopsakat 

büsti. Ühe punkti saab lihtsalt, kuid kahe punkti jaoks peab mudelit ka teadma. 

 

29. Kes on pildil? Foto on tehtud mõned aastad enne Teist Maailmasõda. Poisike on 

eestlane, kuid on üsna tõenäoline, et see pilt on tehtud  väljaspool Eestit, sest suure osa 

oma lapsepõlvest veetis ta Lääne-Euroopas.  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

30. Aino Kallas, kes aastaid Hiiumaal suvitas ja sealt leitud ainesest ka mitmed oma 

tuntumad tööd kirjutas, plaanis sellest isikust kirjutada põhjalikuma romaani, kuid info 

kogumise käigus kadus tolle ümbert suur osa salapärast ning järele jäi Kallase sõnade 

kohaselt  järgmine „Teda kasvatati hernhuutlikus vaimus, oli vabamüürlane, Poola 

kuningas Stanislaw Poniatowski sõber. Ehitas Hiiumaale kiriku, mõisteti Siberisse 

karistust kandma ning ehitas ka sinna kiriku” Kellest plaanis Aino Kallas oma suurteose 

kirjutada? 

https://et.wikipedia.org/wiki/Oxfordi_ülikool
https://et.wikipedia.org/wiki/Oxfordi_ülikool
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Christ_Church_College&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Loogika
https://et.wikipedia.org/wiki/Matemaatika
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VASTUSED 

 

1. Röntgenpilte           Kaarel 

2. Koroonaviiruse levikut          Kristel 

3. Kuninganna Victoria          Kristel 

4. Madukaelkilpkonn          Kaarel 

5. Linda            Eerik  

 

6. Sillale toodi 21 elevanti          Kristel  

7. Kingissepp (Jamburg)          Kaarel 

8. Eesti jalgratturite röövimise eest        Kristel 

9. Banaan            Eerik 

10. Margus Tabor            Eerik 

 

11. 2. veebruar 1920.           Kristel 

12. Markkus Pulk (Nublu) ja Eva Lotta Kiibus       Kaarel  

13. Tärklis             Kaarel 

14. Aarne Soro           Eerik  

15. Praha          Eerik 

 

16. Üritatakse oma tooteid ökoloogilisemaks rääkida kui need tegelikult on  Kristel 

17. Tamme-kirjurähn          Kaarel 

18. Rein Maran           Eerik 

19. Mullikile             Kristel 

20. Billie Eilish           Eerik 

 

21. Alaska ostmiseks Venemaalt          Kristel 

22. Mõdriku            Eerik 

23. Kõrts (pubi), Püssirohukelder        Eerik 

24. Jüri Vips           Eerik 

25. Toomas Lasmann            Kaarel 

 

26. Lewis Carroll, Alice Imedemaal         Eerik 

27. Kammkarp           Kaarel 

28. Tankid T72A a T72Б          Eerik 

29. Lennart Meri            Kristel  

30. Otto Reinhold Ludwig von Ungern-Sternberg / Ungru krahv / Randröövel     Kristel 

 


