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    1. Keda kujutab  nähtav pilt ja kuuldav 

muusika? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G001qjo38XA 

 

 

 

     

 

 

   2.  Kes oli Vana-Rooma esimene keiser? Juliuste-Claudiste dünastia 

aluspanija valitses keisrina 27eKR – 14pKr. Tema sünninimi oli Gaius Octavius 

(Thurinus). 

 

                           

 

 

 

    3. Selle ajalooperioodi alguseks on, kas aasta 395 või 476 ja isegi 622. Dateeringu lõpuga sama 

lugu – kas 1453. või 1492. või 1500. või 1517. ja isegi 1689.aasta, olenevalt vaadeldavast 

piirkonnast ja tõlgendajast. Selle perioodi eriteadlast nimetetakse medievistiks. Nimetage 

ajalooperiood! 

 

     

    4. Küsitav keelati katoliku kiriku poolt 1215.aasta Rooma Kirikukogus, 1310.aasta Trieri 

Kirikukogul samastati nõidusega. Samas oli tegu rüütlite väljaõppe osaga ja osiseid kujutati 

laialdaselt vappidel. Esmamainimine 6.sajandi Indias, kus kandis sanskriti keeles nimetust    

 ts´aturanga. Skandinaavias nimetati skak, Portugalis xadrez, kreeka keeles aga zatrikion.  Vanima 

säilinud temaatilise raaamatu“Repeticion de amores y arte de ajedrez”  koostas hispaanlane Luis 

Ramirez de Luzena ülikoolilinnas Salamancas 1497.aastal. Millest on eelnev jutt? 

 

     

 

   5. Eesti Vabariigi de jure tunnustamise kronoloogias on de facto oluline viga. Nimelt 

Venemaa(02.02.2020) ja Soome(08.06.2020) järel on kolmandaks Eesti Vabariigi 

de jure tunnustajaks Poola(31.12.2020), kes tegelikult tunnustas EW-d koos 

Suurbritannia, Prantsusmaa, Itaalia, Jaapani ja Belgiaga alles 26.01.2021. Poola 

tunnustamise varasema kuupäevaga nõustus ka Eesti. Mis riik aga tunnustas 

noort Eesti Vabariiki tegelikult kolmandana 10.01.2021? Tegemist on Lõuna-

Ameerika riigiga, mis iseseisvus Hispaania alt 1816 ja mille moto on  En Unión 

y Libertad “liidus ja vabaduses”. 

        Vapp 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G001qjo38XA
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    6. Kuulete-näete Elvis Presley`t, kes sai üheks kuulsaimaks 

1950ndate poliovaktsiini reklaaminäoks. 28.10.1956, enne 

esinemist USA vaadatuimas varieteesaates “The Ed Sullivan 

Show”, lasi ta ennast kaamerate ees vaktsineerida – fotod sellest 

ilmusid järgmisel päeval kõikides USA suurimates väljaannetes. 

Millise haiguse vastast vaktsineerimist propageeris rock`n`roll` 

kuningas? 

https://www.youtube.com/watch?v=54rUaRSGCCU&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=qzIMHk6Z2l8 

 

   7. Tartu armastatud suurärimees (1869 - 1933) 

tegi igal aastal oma klientidele tasuta jagamiseks 

kalendreid, mille tiraaz oli kuni 100 000 

eksemplari, oli üks esimesi, kes hakkas tegema 

kevadeti ja sügiseti suuri odavmüüke. Vaevalt on 

Eestis kunagi leidunud teist sellist kaupmeest, 

kelle surma tõttu on olnud kogu linnarahvas 

liigutatud. Kes oli see kaupmees, kes oskas oma 

kaubale head reklaami teha? 

  

 

                                                                                        

    8. Ülo Õuna skulptuuri “Isa ja poeg”(1977) ostis 2001.aastal Tartu 

linnavalitsus, kes planeeris selle paigaldada Toomemäe nõlvale Inglisilla 

kõrvale. Valmistati juba graniitaluse detailid, kuid siis selgus, et 

Toomemäele seda skulptuuri paigaldada ei saa. Toomemäe skulptuurid 

peavad vastama ühele kahest kriteeriumist: olema seotud Eesti rahvusliku 

ärkamisajaga või............ Mis on teine kriteerium? 

 

Skulptuur seisab 1.juunist 2004 Küüni tn nurgal Keskpagi pärnaalleel 

 

    9. Kelle luulest pärinevad paljutsiteeritud read? 

                

“Ei ole paremaid, halvemaid aegu. /On ainult hetk, milles viibime praegu. “                          

 

Kodanikunimi A. Alnek ja eluaastad 1923 - 1966 

                                 
    

   10. “Elagu neegrid, kes söövad Eskimo jäätist ja moorapäid!”, põrutas 2020.aasta “Saarte 

Hääles”  üks 71aastane Kuressaares sündinud ülituntud mees. Kes? 

 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=54rUaRSGCCU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qzIMHk6Z2l8
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11. Kes on Eesti kunstioksjonitel kõige kallimalt müüdud maali 

“Tatarlanna Mšatka mõisa aias” autor? Müüdi 2008. aastal Vaal 

Galeriis hinnaga 172 561€. Autori surma mainib ka A.H.Tammsaare 

“Tõe ja õiguse” II osas: “...aga Petrburis on 

professor…................suremas haige. Mõistate? Professor............! 

Meie viimane suurmees, eesti rahva õige sõber!”. 

 

12. Eelviimane lõik maailmakuulsast teosest:“Oma hõimlaste 

söakusega, kes polnud iial kaotust tunnistanud, isegi siis mitte, kui 

see neile otse näkku vaatas, ajas Scarlett pea püsti. Ta võis veel 

Rhetti tagasi võita. Ta teadis, et võis. Ei olnud olemas meest, keda ta 

endale poleks saanud, kui ta ainult tahtis.” Autor ja raamatu 

pealkiri? Täisvastus – 2p, pool vastust 1p. 

 

13. Kahvanahad, «kes alandasid väärismetalle, piinasid armsat elektrit ja 

rüvetasid tuumaenergiat,  jäid pärast kalkulaator Genetoforiuse 

korraldatud edukat ülestõusu ka kusagil eksisteerima. Aeg-ajalt tuuakse 

neid puuri sees robotvalitsejate lossidesse nagu kunagi ninasarvikuid-

kaelkirjakuid ja hotentotte Prantsuse kuninga õukonna ette. Selline on 

inimkonna saatus “Robotite muinasjuttudes”. Poolakast autori nime 

eest saab 2p! 

 

 
14. Võõrsõnade leksikonist: korporatiivne <korporat`iiv|ne -se 2 adj> • korporatsioonile (1) omane; 

venekeelne vaste <корпоратив>. Peaks olema nagu üheselt mõistetav! Mida aga venekeelses 

moodsas leksikas tähistatakse veel sõnaga корпоратив? 

 
15. Koonus küsimus I vihje (3p) 

 

 

Küsitav kuulub Minu laulvate koletiste Wikis /My Singing Monsters/ 

hulka: ta meenutab Pompula, Hoola ja Sooza nimelisi koletisi oma 

samatüübilise kehaehituse ja funktsioonidega. Tal on silmikatvate 

heleroheliste juustega pea. Juuksed moodustavad muusikariista, millel ta 

mängib talle omaseid meloodiaid. Mis meie spordiringkondades tuntut 

nime ta kannab? 

 

 

Võib-olla aitavad teid nähtavad videod? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7IMKj3m_Oxo&list=PLpVT4hckyBjeB1QJsMAqz8ibny2Dmz

pAG&index=62 

https://www.youtube.com/watch?v=gkSyN6eWQd4&list=PLpVT4hckyBjccYLSKBZuK3UgKGN

qp43FR&index=21 

 

 
 

 

 

 

 

javascript:tyyp('2')
http://www.eki.ee/dict/vsl/index.cgi?Q=korporatsioon
https://www.youtube.com/watch?v=7IMKj3m_Oxo&list=PLpVT4hckyBjeB1QJsMAqz8ibny2DmzpAG&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=7IMKj3m_Oxo&list=PLpVT4hckyBjeB1QJsMAqz8ibny2DmzpAG&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=gkSyN6eWQd4&list=PLpVT4hckyBjccYLSKBZuK3UgKGNqp43FR&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=gkSyN6eWQd4&list=PLpVT4hckyBjccYLSKBZuK3UgKGNqp43FR&index=21
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   15. Koonus küsimus II vihje (2p) 

 

 

 

 

  Eesti käsipallur, kes mängib 

klubikäsipalli Prantsusmaa esiliigas 

Cavigal Nice võistkonnas paremääre 

positsioonil. Nimi? Eesnimi on tal Jürgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   15. Koonus küsimus III vihje (1p) 

 
  Eesnimega Robert Eesti jäähokimängija, kes mängib KHL-i klubis Cherepovetsi Severstal 

rünajana vasakäärel. 
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16. Selle vooru taustaks 1973.aastal Sidneys vendade Malcolm ja Angus Youngi rajatud hard rock'i 

ansambli esinemine River Plate kontserdil aastal 2009. Mis nime kannab Let There Be Rock 

esitaja? 
https://www.youtube.com/watch?v=O24AipZ-buQ 

 
    

   17. Korvpalli Eesti meistriliiga finaalseeria neljandas matšis võitis Kalev/Cramo võõrsil Pärnu 

Sadamat 96 : 70 ning kindlustas mängudega 3 : 1 tiitli. Alates 2011.aastast on Kalev/Cramo nüüd 

Eesti meistriks tulnud 9 korda. Mitmendat aastat järjest võideti meistritiitel? Õige korduste arv – 

2p, eksimine pluss-miinus 1X – 1p. 

 
    

   18. Peatselt algavad Euroopa meistrivõistlused jalgpallis. Mitu vahetust maksimaalselt võib ühe 

mängu jooksul teha? 
 

 
   19. 13.mail 2021 sai 60-aastaseks korvpalliväljakute paha 

poiss. 201cm pikkune7X NBA parim lauavõitleja, 5X NBA 

meister, ta on ennast proovinud ka filmimaailmas ja tal on 

olnud suhted nii Madonna kui Kim Jong-un'iga. Nimi? 

 

 

 

 
  20. 27.mai on Eesti spordiajaloos märgiline 

päev, sest Maarjamaa spordisangarid on sel 

kuupäeval purustanud koguni kaks 

maailmarekordit. 97 aastat tagasi uuendas 

tõstmises maailma tippmarki Alfred 

Puusaag, 33 aasta eest sai maailmarekordist 

jagu................... Kes? 1923. aasta 27. mail 

püstitas keskkaalu tõstja Alfred Puusaag 

Tallinnas maailmarekordi parema käega 

tõukamises. Eesti vägilane sai kirja 92,5 

kilo. Küsitava tulemus oli 11.373sekundit. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O24AipZ-buQ
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21. Reaalsed inimesed, kes tegutsesid 1847.aastal 

asutatud finantsteeninduse firmas, pankrotistus 

2008. 

 
Vennad Henry, Emanuel ja Mayer 

 

 

Samad mehed Draamateatri 2020. aasta 

lavastuses Guido Kanguri, Priit Võigemasti ja 

Mait Malmsteni kehastatuna, lavastaja  Hendrik 

Toompere jr. Vendade või lavastuse nimi? 

 

 

   

 22. Eesti Draamateatris on mitmeid reliikviaid, mida 

antakse edasi noorematele väärikatele näitlejatele, 

nagu Liina Reimani mälestussõrmus, Anna Tamme 

kõrvarõngad, Velda Otsuse hõbepeeker ja Albert 

Üksipi – Rudolf Nuude taskukell, mis oli aastatel 

1966-98 Aksel Orava käes, kes pärandas uuri 

1998.aastal Ain Lutsepale, kelle otsusel sai 2017.aasta 

aprillis selle hoidjaks................? Kelle “taskus” on 

praegu Albert Üksipi taskukell? Vihjeks: küsitava 

vanaisa ja poeg on eesnimega Franz 

 

 
23. Eesti Välisministeeriumi eestvedamisesl asutati 2020.aastal medal, 

mille esimesteks saajateks olid Enn Tarto ja Mart Niklus. 2021.aastal 

lisandusid Tunne Kelam ja Poska Muuseum. Kelle nime see medal 

kannab? 

 
 24.  LEADER programm sai alguse 90ndatel Euroopast ning jõudis peagi ka Euroopa Liidu maaelu 

toetusi pakkuvasse Eestisse. LEADERi keskmes on kohalik algatus, kus 

kogukond ise leiab oma piirkonna probleemidele ja vajadustele lahendusi. 

Eestis on 26 tegevusgruppi. Mis nimeline on meie piirkonnas tegutsev 

Leader-grupp? Lühend on PAK MTÜ. 

 

    

 

 

25. Kes laulab?  Sündinud Iisaku vallas 1910, Pätsu ajal oli Iisakus abimüüja ja maksunõudja, 1946 

-2001 Vanemuise ooperisolist ja näitleja. Kerjuse laul Boris Kõrveri operetist Ainult unistus, sõnad 

Ardi Liives 

https://www.youtube.com/watch?v=gadgzvtG_K4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gadgzvtG_K4
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   26. Kus sündisid Eestis esimesed 

punakänguru pojad?  

Kängurubeebidel endal nime veel 

pole, aga mõlema isa kannab nime 

Jack. Juba praegu ringitoimetava 

poja ema nimi on Jessy ning känguru 

June'i kukrus on peidus poeg, kes veel 

välja hüpanud pole. 

 
    

   27. Planeedil Maa elab looduses ca 50 miljardit lindu. Miljardi isendi piiri ületavad neist 4 liiki. 

Enim on koduvarblaseid, edasi harilikud kuldnokad ja Põhja-Ameerikas elutsevad vöötnokk-

kajakad. Mis eestlastele oluline lind on aga selles nimekirjas IV kohal? Liiginimi ladina keeles 

Hirundo rustica (L). Muuhulgas oli Austria rahvuslind aastatel 1962-64. 

. 

  28. Mille kaevandamise seadmestikku näete piltidel? 

 

 

 29. Millise Ida-Virumaa õppeasutuse koolijuhid on Karin 

Künnapas ja Elle-Mari Pappel? 

 

 
 

 

 

 

 

30. Koonus küsimus I vihje (3p) 

 

Kes esitab tuntud vene laulu Ljubimõi Gorod (Armas Linn)? Tegemist on muusikalise taustaga 

Timur Bekmambetovi uule filmile „Devjatajev”. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=sjjlCBkKSWk 

 
NB! Ainult audio 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sjjlCBkKSWk
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  30. Koonus küsimus II vihje (2p) 

 

Aga nüüd! Kes laulab? 

https://www.youtube.com/watch?v=sjjlCBkKSWk 

 

 

 
   30. Koonus küsimus III vihje (1p) 

 

Kes laulab? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6iaxDxHUWP8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sjjlCBkKSWk
https://www.youtube.com/watch?v=6iaxDxHUWP8

