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    1. Kelle loodud muusikat kuulete? Viiulikontsert nr1 d-tuur 

https://www.youtube.com/watch?v=Pl4oD_K0eKE 

 

     

 

    2. Selle aasta soome-ugri kultuuripealinn on Abja-

Paluoja, ajalooline Mulgimaa pealinn. 

Kultuuripealinna tiitliga käib kaasas ka 

kultuuripealinna sümbol-lind, mille tiibadel on 26 sulge 

– üks iga soome-ugri rahva kohta. Mis nime sümbol-

lind kannab? Võru murdes tähendab lindu, sama 

sõnaga tähistatakse suurt lameda põhjaga kraatrit 

Kuul. 

 

 

   

     

 

 

 3. Kes on 1952.aastal NKVD poolt tehtud 

fotol? (12.02.1884 Vardja, Viiratsi vald, Viljandi 

kihelkond –   -13.03.1953 Vladimiri keskvangla) 

 

 

     

 

 

    4. Kes oli 17.06.1940 tagasi astunud Eesti valitsuse minister, kes 

ainsana elas üle Nõukogude repressioonid ja pöördus tagasi Eestisse? 

Ta asutas 1925,aastal M.Wittlichiga Tartu Ülikooli keemiainstituudi 

juurde õlikivide uurimise labori ja oli selle juhataja. See oli esimene 

põlevkivi süsteemuurimise keskus. 

 

     

 

    

 

5. Nõukogude Liidu lendurid-punakotkad kasutasid II maailmasõja-eelsel 

ajal nn Kaganovitši kompassi. Lazar Kaganovitš, õieti  Lazar Moissejevitš 

Kogan(1893-1991) oli Nõukogude Liidu poliitik ja Stalini üks lähemaid 

kaastöölisi alates 1930ndatest. Lisaks ÜK(b)P KK sekretäri positsioonile 

oli ta Teede, Rasketööstuse ja Kütuse ja Naftatööstuse 

Rahvakomissariaadi rahvakomissar. Kuidas toimus  Kaganovitši 

kompassi abil lendamine? 

 

 

 

 

     

    

https://www.youtube.com/watch?v=Pl4oD_K0eKE
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    6. Barbarossa plaani käivitumisel 22.06.1941 Winston Churchill esines BBC-s vastava 

teadeandega. Kõne lõppu planeeriti mängida NSV Liidu hümni, mis tollal oli Internatsionaal 

Maailmarevolutsiooni propageerimise tõttu asendati hümn  Kodumaa lauluga (Широка страна 

моя родная) 1936.aastal esilinastunud melodramaatilisest komöödiast. Filmi pealkiri , mis 

iseloomustab Nõukogude Liidu tegelikkust, annab 2p!   
https://www.youtube.com/watch?v=8OIGCkfmK8w 

https://www.youtube.com/watch?v=waZhr3Rk1mQ 

 

     

    7. Pildil näete tänapäevast sissepääsu Baierimaa vanglasse, kus Adolf Hitler veetis peale 

Õlleputši 1924.aastal 264 päeva. Sarnast nime kannavad kaks Leedu poliitikut – vanaisa Vytautas ja 

tema pojapoeg Gabrielius. Nii vangla või  ka meeste nimi on õige vastus! 

 

                             Vangla                                            Vytautas                        Gabrielius 

 

 

8. Teises maailmasõjas 5.juunil 1944 sisenesid liitlasväed Rooma. Paraku jäi Igavese Linna 

hõivamine suurema avaliku tähelepanuta 06.06.1944 toimunud sündmuse tõttu. Mis oluline 

sõjasündmus toimus 6.juunil 1944? 

 

 

    9.  Minu Virumaa vanaema lemmik vemmalvärss Nõukogude võimu toimimisest. 

                                                Silk ja silgukusi, 

                                                leib ja kraavivesi - 

                                   Need on …................ toidud neljakesi 

Täida lünk õige töökoha nimetusega! Küsitavas ametis sai Eestis töötada alates 22.septembrist 

1940. 

 

   10. Teise maailmasõja-järgselt Saksamaa viis oma väed esimest korda teise riigi territooriumile 

1999. Mis nime see riik tänapäeval kannab?                           
 

 

 
 

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=8OIGCkfmK8w
https://www.youtube.com/watch?v=waZhr3Rk1mQ
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   11. O tempora, o mores! Sakslased laulavad vene keeles NSV Liidus toodetud filmi laulu 

prantsuse sõjaväelastest. Bänd kirjeldab ise oma muusikastiili kui musketärirokk. Mis nime see 

ansambel kannab? Tegemist on võimalusega valida 4 tuntuima musketäri nime vahel. 

https://www.youtube.com/watch?v=sgnWv3lQnJk 

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

 

   

 

   12. Mis riigis asus kuni aastani 2021 

küla nimega Fucking? Külaelanikke kutsuti 

fuckingerideks. 1825.aasta kaardil kandis 

küla Fukingu nime ja 2021.aastast uus 

nimekuju on Fugging.  Riik ise reklaamib 

ennast sloganiga Meil ei ole känguruid. 

 

13. Arhidektuuripolitsei teatab: “Tänutäheks 

Aivar Koki erakordse panuse eest uue 

kogudusehoone ehitamiseks vajaliku raha 

saamisel otsustasid koguduseliikmed nimetada 

uue kiriku torni Koki-torniks.Koguduse 

õpetaja Georg Glaase sõnul on see vähim, mida  

kogudus saab teha, et näidata üles oma tänulikkust Aivar Kokile.Glaase kinnitas, et  koguduse 

liikmed on juba aastaid pöördunud oma palvetes kõigevägevama Taevaisa poole, kes aitaks 

kogudusel leida raha uue kogudusehoone ehitamiseks. Glaase on kindel, et lõpuks ometi on 

Taevaisa nende palveid kuulda võtnud ning tänu Aivar Koki tublile tööle riigikogus leiti vajalik 

raha uue kogudusehoone ehitamiseks.” Mis linna on planeeritud selline maamärk ehitada? 
  14. Eesti Keele Sihtasutus 

uue raamatusarja 

Bibliotheka Potatori 

avaraamatute valik ei ole 

juhuslik. Tõlkige sarja nimi 

eesti keelde! 

 

Charles Bukowski 

 

   15. Koonus küsimus I vihje (3p) 

 

Missugune autotootja tuli 2019.aastal välja neljajalgse “kõndiva 

auto” kontseptsiooniga? Masin nimega TIGER oleks isesõitev ja 

selles poleks ruumi inimeste jaoks. Tegemist oleks masinaga, mida 

kasutataks missioonidel teistele planeetidele. TIGER suudaks 

imiteerida nii imetajate kui roomajate liikumist. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sgnWv3lQnJk
https://www.youtube.com/watch?v=gxZkrbKPVJw
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   15. Koonus küsimus II vihje (2p) 

 

Auto nimi on eestikeelsena tänapäev/tänapäevane. Kompanii asutati 1947.aastal, esimese täiesti 

oma autoni jõuti 1974.aastal, kui esitleti Pony-nimelist mudelit. Autotootja nimi? 

 

 

 

   15. Koonus küsimus III vihje (1p) 

 

   Eestlastele olulise autotootja nimi? 
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   16. Meelelahutusmaastiku paaridest on pakkunud elevust suhe tennisetähe Anett Kontaveiti ja 

räppar ….......... ehk Tom-Olaf Urbi vahel, kes kutsus  tennisestaari osalema oma loo „Hetked” 

videosse. Mis on Tom-Olaf Urbi esinejanimi räpparina? 

https://www.youtube.com/watch?v=qNspyQ7FSnQ 

alates 23sek 

https://www.youtube.com/watch?v=wvwhaNBg6cg 
 

   17. Austraalia lahtised meistrivõistlused on 

tenniseturniir, mis toimub igal aastal jaanuari 

kahel viimasel nädalal Austraalias 

Melbourne'is. Alates 1905.aastast on 

Australian Open toimunud 5 Austraalia linnas: 

Melbourne(55X), Sidney(17X), 

Adelaide(14X), Brisbane(7X) ja Perth'is(3X). 

Kahel korral on Õnneliku slämmina tuntud 

tenniseturniir toimund ühes teise riigi kahes 

linnas: 1906.aastal Christchurch'is ja 

1912.aastal Hastingis. Mis riigis need linnad 

asuvad? Selles riigis on filmitud enamik 

Sõrmuste isanda välisvõtteid. 

 
  18. Autoralli 2003.aasta maailmameistri Petter'i poeg Oliver 

Solberg on läbimurde lävel, sest avapauk WRC-sarjas oli tänavu 

muljet avaldav. Teenis ju noormees oma esimesel MM-etapil 

Soomes kohe seitsmenda koha, näidates seejuures väga head 

kiirust. Mis riigi lipu all sõidab autoralli MM-sarja üheks 

suurimaks talendiks peetav Oliver Solberg? 
 

   

   19. Millise jalgpalliklubi kodustaadioni ees on 

gladiaatori kuju? Asutatud 1922.aastal, tuntud kui 

rahvameeskond ja viimasel oma riigi 

meistrivõistlustel saavutati 2.koht. 

 

 

 

 

    

 

20. Mis tõugu on Kelly Sildarule kuuluv koer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qNspyQ7FSnQ
https://www.youtube.com/watch?v=wvwhaNBg6cg
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   21. See nukuetendus sai alguse 1974.aastal, kestis 5 hooaega ja saavutas 

suure populaarsuse. Saatejuhina püüdis burlesklikku ja absurdihuumorlike 

paroodiate ning muusikaliste numbritega täidetud saadet juhtida konn 

Kermit. Mis on selle show nimi? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tgbNymZ7vqY 

https://www.youtube.com/watch?v=x3YkkmMxjV0 

 

 

   22. A.A.Milne - Karupoeg Puhh'ist (1977) lk 27 loeme:  Otse …..... maja kõrval aga seisis katkine 

lauatükk, millele oli kirjutatud "LÄBIKÄIK K". Kui Christopher Robin kord ….... küsis, mida see 

tähendab, vastas ….., et see on tema vanaisa nimi ja et see olevat nende perekonnal juba ammust 

ajast. Christopher Robin ütles küll, et tema meelest ei saa kellegi nimi olla Läbikäik K, aga ….... 

jälle vastas, et saab küll, sest tema vanaisal ju oli, ja et see "K" seal olevat lihtsalt lühendus: 

tegelikult olnud tema vanaisa nimi Läbikäigu Kusti, see aga omakorda olevat lühendus Läbikäigu 

Kustavist. ….... selgitas veel, et kaks nime olevat tema vanaisal olnud selleks juhuks, kui ta ühe neist 

kuhugi ära peaks kaotama. Millise tegelase vanaisa nimi oli Läbikäigu Kusti? 

 

   23. Eelmisel aastal sai selles väga 

populaarseks liivaskulptuur Mulgi näkk. 

Tänavu  95.aasta juubelit tähistavas linnas 

otsustati keskväljakule teha 

liivaskulptuuride park. Viie kuju hulgas on 

kõige märkimistväärivad Boticelli Veenuse 

sünnist inspireeritud  Anu Saagim ja 

odaviskaja Magnus Kirt. Mis linn? 

 

 

 

   24. Soome piimatootmisfarmid toodavad uut toodet: ööpiima, mis sisaldab tavalisest piimast 10 

korda rohkem unehormooni melantoniini. Mille poolest erineb ööpiima tootmine tavalise piima 

tootmisest? Vastus on omamoodi loogiline! 

 

   

 

   25. Hollywoodis 1963.aastal toodetud Kleopatra film 

kestab 5 tundi ja 20 minutit, mis annab võimaluse näitlejatel 

igati särada. Mis on pildil nähtavate ja omavahel koguni 

kaks korda aastatel 1964 ja 1975 abiellunud näitlejate 

nimed? Nagu ikka 2 nime – 2p, 1 nimi – 1p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tgbNymZ7vqY
https://www.youtube.com/watch?v=x3YkkmMxjV0
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   26. Läbi rockmuusika ajaloo parimaks ansambliks peeteva grupi lugu Stairway to Heaven 

(Taevatrepp) live esitus. Nimetage ansambel! 

https://www.youtube.com/watch?v=xbhCPt6PZIU 

 
  27. Marsi taevas võib alates 2021.aasta veebruarist näha 

enneolematut lennumasinate vaatemängu, sest sinna on 

jõudnud kolme riigi uurimissondid. Hiinlaste sondi 

Tianwen – 1 (Küsimused Taevale) ja NASA kulguri 

Perseverance (Visadus) Marsi orbiidile jõudmine on, 

arvestades USA ja Hiina kosmoselendude kogemust, 

pigem rutiinne. Nimetage aga kolmas riik, kelle sond 

Amal (Lootus), jõudis Marsini esimesena 09.02.2021? 

 

 
28. USA valitsus tunnistas selle salajase baasi olemasolu 

ametlikult alles 2013.aastal, kuid siiani on lahtine küsimus, mida 

tolles ikkagi tehakse. Levinuim vandenõuteooria meelitab baasi 

lähistele kõiksugu ufohuvilisi, kes usuvad, et  seal varjatakse ja 

uuritakse tulnukaid ning nende tehnikat.  

Mis nime all seda piirkonda teatakse? 2019.aasta juulis levis 

üleskutse korraldada sinna tormijooks. 

 
 

 
   29. Paskaak on kõnekeeles julge ja häbematu pätt või 

suli. Sõna ilmselt on laenatud vene keelest, kus sõnaga 

baskak tähistati tatarlaste ikke ajal khaani maksude 

kogujat. Ka Mäetagusel oli oma paskaak, kes sai 

kurikuulsaks “kanakasvatustega” Kas mäletate tema 

nime? 

 

 
   30. Koonus küsimus I vihje (3p) 

Mis nime kandis Ukraina hetmanite pealinn? 

 

 

 
   

https://www.youtube.com/watch?v=xbhCPt6PZIU
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 30. Koonus küsimus II vihje (2p) 

 
Sama nime (loomulikult lisandiga “a” kannab ka  Moskva endise linnapea Juri Lužkovi abikaasa. 

Jelena, kes  on investeerimis- ja ehitusettevõtte Inteko omanik ja president. Ajakirja Forbes 

andmetel oli ta 2008. aasta seisuga Venemaa rikkaim naine, 2010. aasta seisuga varanduselt kolmas 

naine maailmas. Paraku, 2019.aastal kuulutati ta kohtu poolt tagaotsitavaks. Nimi? 

 

 
 

   30. Koonus küsimus III vihje (1p) 

 
Samanimeline oli ka eesti ja mulgi kiranik (1936-2019), kelle tuntuima teose Karu süda järgi on 

valminud  film. Nimi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


