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    1. “Eelmise aasta lumi langes” / 

“Падал прошлогодний снег” on 

1983. aastal Kiievis valminud  

plasttliinanimafilm, mille režissöör 

on Aleksandr Tatarski. Film 

saavutas kultusliku staatuse - 

tegelaste absurdihuumorist tulvil 

aforistlikud repliigid,  

kultuuriloolised allusioonid ja ühest 

aastatel 1495-98 valminud 

420X880 cm suurusest maailamkuulsast maalist ongi küsimus. Nimetage Milano Santa Maria 

delle Grazie kiriku söögisaali kaunistava maali nimi ja autor?! Mõlemad õiged – 2p, pool 

vastust -1p. 
NB! Õppematerjal mõistmaks Moskooviat, selle sõjakurjategijast tsaari ja ka latentseid putiniste! 
https://www.youtube.com/watch?v=9hDjp0C79-c 

al 7.38 

   2. Missugusest 

ülikuulsast 1482.aastal 

valminud maalist on 

inspireeritud burlesksed 

kujutised Simpsonite's ja 

The Muppet Show's – 

ikka maali nimi ja 

autor?! 

 

Mõlemad õiged – 2p, pool 

vastust -1p. Eeldan korrektset,  nimetust! 

 

    3. Millisel Vahemere saarel  toimus eelmise küsimuses toimunu?  Hesiodose järgi on 

peategelane  ürgjumalus: kord lõiganud titaan Kronos sirbiga ära oma isa Uranose suguti ja visanud 

selle merre, kus see jäi valge vahu sisse ulpima ja just küsitaval saarel toimus metamorfoos. Vihjeks 

veel, et just valge vaht on kreekakeelses transkriptsioonis kangelanna nime aluseks ja F.Vinci 

teoses ”Homerose eeposte Läänemere päritolu” on küsitav saar Saaremaa. 

    

    4. Nüüd näete veel 

ühte  1642.aastal 

valminud kuulsa maalil 

(359X438 cm) põhinevat 

skulptuurigruppi 

Amsterdamis ja 

küsitavat maali 

partidega. Nimetage eelmainitutele inspitatsiooni andnud maali nimi ja autor!? Mõlemad õiged 

– 2p, pool vastust -1p.   

     

5. Rõngu mälumängus/Valgamaa lahtistel meistrivõistlustel 17.03.2023 küsitud 

mõistatus: ”Mõrsja muidu mulku ei näita, kui titti keelega ei laku.” /Kambja kihelkond/ 

ja ”Inne saa-ai tsusada', ku laku' titt keelega.” /Setumaa/. Mis toimingut on nii kirjeldatud?! 

 

 

     

https://www.youtube.com/watch?v=9hDjp0C79-c
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    6. Kübaramoor (Шапокляк) on tegelane  E.Uspenski raamatust ja selle järgi tehtud 

multifilmist "Krokodill Gena ja sõbrad" ("Крокодил Гена и его друзья"). Koos oma roti 

Larissaga on ta krokodill Gena lugude antikangelane. Pildiribal koos väidedavasti oma 

prototüüpidega, kelle nimed annavadki õige vastuse! Mõlemad õiged – 2p, pool vastust -1p.  

Vihjeks vaskapoolne laulab ja parepoolne oli prantsuse moelooja  - omanimelise moemaja 

asutaja ja juht. Teda peetakse 20. sajandi üheks uuenduslikumaks ja tähtsamaks moeloojaks. 

https://www.youtube.com/watch?v=7heXZPl2hik&t=2s 

al 5 sek 

 

     

    7. Analooge mitte omav 

filmistuudio?! Õige stuudio nimi 

ongi õige vastus! 

 

 

     

8. Ja nüüd küsimus ilmselt parimast multikast -“Siil 

udus” , mis valmis 1975.aastal   Sergei Kozlovi 

raamatu "Siil udus" järgi, autor oli ka filmi 

stsenarist. Filmi režissöör oli Juri Norštein. 

Ajastule kohaselt leiti asjakohastes ametkondades, et 

on tegu usupropagandaga, mille tõestuseks väideti, et 

siil kujutis sarnaneb õigeusklike ikoonile. Ikooni 

maalinu nime eest 2 punkti! 

 

   9.”Kolm sõpra Prostokvashinost” 

on 1978. aastal valminud nõukogude 

animafilm, mis põhineb 

lasteraamatul "Onu Fedja, tema 

koer ja kass". Filmil on kaks järge - 

“Puhkus Prostokvashinos” 

ja    ”Talv Prostokvashinos”. 

Peategelane on kuueaastane poiss, 

keda kutsutakse onu Fjodoriks, sest 

ta on väga tõsine. Kellele kuulusid 

kuni 

1.08.2018 nende lugude autoriõigused? 

 

    

10. Missuguse animafilmi kangelase nime andsid jänkid II 

maailmasõja ajal Harkovis toodetud tankile T-34? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7heXZPl2hik&t=2s
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   11. Telegukeelne lugu revolutsionääride Rama Raju ja Bheemi elust ja nendevahelisest 

sõprusest sai 12.03.2023 auhinna. Millise ja mille eest?! Mõlemad õiged – 2p, pool vastust -1p.   

Naatu Naatu Full Video Song (Telugu) [4K] | RRR | NTR,Ram Charan | MM Keeravaani | SS 

Rajamouli 

https://www.youtube.com/watch?v=OsU0CGZoV8E 

 

  12. Pangaröövlist ”revolutsionäär” 

Stalin kartis lennata. Ta astus 

lennukisse vaid kaks korda elus 

ja seda 1943.aastal,  kui lendas 

Bakuust …................ja tagasi. 

Märkimisväärselt keeldus ta 

kõigist Nõukogude lennukitest ja 

valis Ameerikas toodetud C-47 

Douglas Skytraini. Kuhu Stalin 

oli sunnitud lendama? 

 

    

 

 

13. Ukraina sõjaväeluure embleemil on ladinakeelne tekst Sapiens 

dominabitur astris. Mis oleks eelmainitu eestikeelseks vasteks?! 

 

 

 

 

   14. Pildil on neli vaprat sõdalast: vaskult 

USA president Joe Biden jr., küsitav, 

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja 

Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz. 

Nimetamata ”tankisti” ametikoht ja 

nimi!? Vihjeks veel, et lubas G20 üleelmisel 

kohtumisel sõjakurjategija Putini vastu 

rakendada füüsilist vägivalda. Mõlemad 

õiged – 2p, pool vastust -1p.   

 

    

 

 15. Huvitaval kombel on tänapäevases maailmas võimalik 

demokraatlike valimiste abil saada vürsti  tiitel ja võim, aga seda 

vaid valitud ametikohal oleku perioodiks. Kuna on tegu 

düarhiaga, siis teostavad täidesaatvat võimu kaks kaasvürsti. 

Üheks vürstiks on Urgelli piiskop Joan Enric Vives I Sicilia 

(pildil) kuni 75-aastaseks saamiseni. Nimetage riik, kus on 

eelkirjeldatud valitsemiskord ja praegu valitsev kaasvürst!? 

Mõlemad õiged – 2p, pool vastust -1p.   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OsU0CGZoV8E
https://www-rbth-com.translate.goog/history/329746-3-things-stalin-feared-most?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=et&_x_tr_hl=et&_x_tr_pto=sc
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   16. Näete lõiku Tennessee Williamsi hittnäidendi järgi 1951.aastal tehtud  filmist “Tramm 

nimega iha”. Võib väita, et Katie Scarlett O'Hara on 15 aastat vanem ja don Vito Corleone 21 

aastat noorem. Nimetage mõlemad näitlejad!? Mõlemad õiged – 2p, pool vastust – 1p. 

You Must Be Stanley' ~Streetcar Named Desire 

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

 

   17. Meenutage eelnähtut filmilõiku. Väidetavalt just sellest episoodist sai alguse ühe 

tänapäevalgi väga populaarse riietuseseme võidukäik, Millise? 

 

18. Sokid pole juba ammu enam iseenesest mõistetavad 

rõivatükid, vaid on leidnud õigustatud koha moe- ja 

trendimaailmas.  Mingil põhjusel on aga sokiauk  häbiasjaks 

jäänud. Paljudel on tulnud külla minnes saapaid jalast ära võttes 

puna palgeile, sest just siis ilmutab ennast sokininas irvitav 

katkine koht. Ka parimatel juhtub. Kelle “lisandiga“ sokk ? 

Kokkuhoidlikkuse poolest tuntud küsitav sai ilmselt tagasi 

paleesse minnes need südamerahuga ära visata. Fännid sattusid 

seda nähes rõõmujoovastusse:“Nii keskkonnasõbralik!“ 

                                                                                                                 

8.veebruar 2023 mošees 
   19. Paistab, et ka meemid võivad täide minna. Meem ja pilt Nürnbergi tribunalist. Millise 

sõjakurjategija kohale on paigutatud sõjakurjategija Putin? Küsitavat on nähtud enne II 

maailmasõda ka Toila-Oru lossis. 

 

   

 

 

   20. Lõppematu õudus viib lõpuks küsimuseni, kas ja mil 

määral peab tuleb jätkata traditsiooni, millele pani 

väidetavalt aluse iirlane William Howard Russell ligi 170 

aastat tagasi. . Ajaloo irooniana sai ta kuulsaks seal, kust 

ka nüüdne sõda Ukrainas tegelikult juba üheksa aastat 

tagasi alguse sai – Krimmis. Mille esmarajajaks peetakse  

Sir William Howard Russell'i? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o_lToyPAUyE
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   21. Maailma suurimal suusahüppemäel Vikersundis toimus pühapäeval 19.03.2023 esimest 

korda naiste lennumäe võistlus. Uue maailmarekordi 226 meetrit hüppas sloveenlanna Klinec, 

kelle omapärase eesnime teadmine annab 2 punkti! 

NEW WORLD RECORD!  KLINEC 226 M Vikersund 

https://www.youtube.com/watch?v=R71doDMND_c 

 

   22. Talispordikeskused Norramaal.  

Vikersundist Oslosse on 

ühistranspordiga kõige optimaalsem 

sõita rongiga. Milline ühistransport 

on parim selleks, et jõuda Oslost 

Holmenkollenisse? 

 

 

 

 

 

 

23. ”Ta on üks väheseid, kes on Saksamaal 

minust suurem,” ütles üks küsitav teise 

küsitava kohta. Nimetage mõlemad! 

Mõlemad õiged – 2p, pool vastust -1p.   

 

 

 

 

   24. Ameerika jalgpall võib siinmail olla 

arusaadav vaid tõelistele fännidele, kuid 

küsitava nimi on tuttav ka jalgpallivõhikutele. 

Üks parimaid jalgpallureid saab lubada endale 

daamide hulgast kuulsamaid kaunitare ja nii 

astuski ta avalikkuse ette tervelt nelja kuulsa 

naisega. Päev enne pensionipõlvele minemisest 

teatamist nägi maailm 1,93 meetri pikkust 

profijalgpallurit punasel vaibal koos 

Hollywoodi kõige kangemate naistega. Jane 

Fonda (85), Rita Moreno (91), Lily Tomlin (83) ja Sally Field (76) on peaosas filmis ”80 

for …..........”. Nimetage filmis isennast mängiv peategelane!? 

 

    

 

25. Jõhvist pärinev küsitav tõusis 4400 punktiga Eesti kõigi aegade viievõistluse 

edetabelis kolmandaks naiseks. Oma eelmist tippmarki edestas ta 193 punktiga, ta 

tegi isikliku rekordi kõigil viiel alal.     Eestis on temast enam punkte kogunud 

vaid Kaie Kand (4580) ja Grit Šadeiko (4422). 4400 punktiga läks ta mööda 

Larissa Netšeporukist (4319).   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R71doDMND_c
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   26. Pildikesi jänkimaa 

igapäevaelust. Nimetage 

mõlemad superstaaridest 

peaosalist!?Mõlemad õiged – 

2p, pool vastust – 1p. 

Telephone ft. (Official Music 

Video) 2010 

https://www.youtube.com/watch?v=EVBsypHzF3U 

al 24 sek 

 

    

27. Pidikesi Eesti lähiajaloolisest tõsielust. 1997. aasta esimestel 

päevadel leitakse Palamuse lähedalt talumajast kahe vanuri 

vägivallatunnustega surnukehad. Esmapilgul ei näi tapetute 

majanduslik seisund ega ükski muu asjaolu andvat põhjust raske 

kuriteo toimepanemiseks. Öine tuisk on hävitanud kõik võimalikud 

jäljed. Milline kirjanduslikult väga tuntud asulanimi esineb  Rauno 

Võsaste kriminaalromaani pealkirjas? 

 

 

 

   28. Pildikesi Virumaa 

varasemast ajaloost. 

Hiljuti ilmus Ain Küti  

muhekrimkade 

“ .............. paruni 

mõrvalugude“ sarja 4. raamat “ Kolme kaardi mõistatus“. Krimkade tegevus toimub 19.sajandil  ja  

peategelaseks on parun Paul Alexander Eduard von Fock. Millise mõisa  mõisahärra on von Fock 

või täitke lünk? Mõis oli omal ajal rüütlimõis Haljala kihelkonnas, Virumaal. 

 

   29. Alates kella 17.00st kuni 01.00-ni 35 üheõhturestorani Iisakust Saaboldani avasid 4.veebruaril 

oma õued 15 000 külastajale, pakkudes öösel lõkketoite ning jooke elava tule ääres. Menüüd olid 

talvised ja soojendavad ning erilise väega. Kuidas korraldajad seda üritust kutsuvad? Kui täpne 

nimetus ei meenu, siis saate 1 punkti toitudele erilise väe andva nähtuse eest. 

 

   30. Kui vanalt Eesti Vabariigis kaotatakse kaitseväekohustus? Vastavalt kaitseväeteenistus 

seadusele  § 2 lg 2 p 2 ja kaitseväeloustuslaste registri põhimäärusele  § 16 lg 1 p 4 

Kaitseressursside Amet kustutab andmed kaitseväekohuslaste registrist ja kannab need arhiivi. 

 

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=EVBsypHzF3U
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   31. Alates 8. märtsist 2023 jõudis kinodesse režissööri Anu Auna esimene dokumentaalfilm 

“Vetelkõndija”.milles jagab peategelane esimest korda teemasid, millest pole seni rääkinud. 

Tema ausad, ilusad ja valusad jagamised vaatajatele, millistest kogemustest on ta pidanud läbi 

tulema, et kasvada selleks naiseks ja poeediks, kellena me teda täna tunneme. Vastuseks palun 

filmi “esimeste armastajate“ nimesid!? Mõlemad õiged – 2p, pool vastust – 1p. 

VETELKÕNDIJA treiler 

https://www.youtube.com/watch?v=FWQ8xuDWlNc&t=7s 

al 25 sek 

 

   32. Mis nime kannab Eesti Kirjanike Liidu 

noortesektsiooni almanahh? Teist korda väljaantava 

almanahhi eesmärk on anda noortele – eriti neile, kelle nimi 

teatavat. haiglaslikku vaimset seisundit. avaramas tähenduses 

kasutatakse, küsitavat mõistet teatava äärmusliku tegevuse 

kirjeldamiseks. Tuletis loomulikult kreeka keelest - γραφειν  

μανία. 

 

 

  33. 

"Mürakarud" on koomiks, mis ilmub ajalehes Postimees ja mida joonistab Urmas Nemvalts. 

Seda on ilmunud alates 1998. Kes on selles koomuskis ära varjatud? 18. jaanuaril tähistatakse 

suisa küsitava päeva ülemaailmselt juba alates 2010. aastast. Päeva algatajaks oli Cornelius 

Graetz, kellele kuulub maailma suurim küsitavate kogu. Cornelius Graetzi meelest on nad 

sõbralikud ja sümpaatsed tegelased, keda tuntakse üle kogu maailma. 

 

   34. Kuigi tänavustel riigikogu valimistel 4577 häält 

kogunud Mihhail Stalnuhhin jõudis väga lähedale 

üksikkandidaadina riigikogusse pääsemisele, jäi tal siiski 

ületamata sel alal 1992. aastast tollasele Eesti Põlevkivi 

juhile Väino Viilupile kuuluv rekord. Kui Stalnuhhini 

häälte arv moodustas 93 protsendi valituks osutumiseks 

vajalikust lihtkvoodist, siis Viilupi kogutud 5277/5007 

häält moodustas 96,2 protsenti kvoodist. Millist poliitilist 

jõudu esindas häälterekordimees? 

 

    

35. Eesti Ekspress õnnitles riigikogu valimisbingo võitjat, Kadrina 

vallavanemat  Kairit Pihlakut!  Sotsiaaldemokraat Pihlak kandideeris 

Lääne-Virumaa valimisringkonnas numbri all 473. Mitu häält ta 

valimistel kogus? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FWQ8xuDWlNc&t=7s
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   36. Kes toob Putinile piletit oma kontserdile? 

 

Я люблю тебя, 

жизнь 

https://www.youtube.com/watch?v=UQLQQ7rS3DE 
al 50 sek 
   

 

   37. Kes on 

Kuradi 

rollis Allan 

Hmelnitski 

pildil? 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

   38. Mis dokumenti hoiab käes Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi? Kuupäev on 

30.september 2022. Vasakul on ülemraada esimees Ruslan Stefantšuk ja paremal peaminister 

Denõss Šmõhal. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UQLQQ7rS3DE
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   39. Koonus küsimus       I vihje     3 punkti 

 

Härold on sedaviisi oma välimust 

sättinud juba alates 2016. aastast.  

Sander on Eesti kandlemängija ja 

rahvamuusik, tema repertuaar 

ulatub pärimusmuusikast 

nüüdisaegse tantsumuusikani. Neil 

on aga sarnane perekonnanimi, 

mille teadmise eest saate 3 punkti! 

 

Kandlemees Sander - Vali mind live 2022 
https://www.youtube.com/watch?v=iK29hb2_U6A 

    

 

   39. Koonus küsimus       II vihje     2 punkti 

Ilmselt on Oskar Lutsule omistatud Paunvere-lugude viimase osa 

"Talve" näol tegemist kahe autori võimaliku segunemisega kuna  

Arnold …....... oli  suur igatsus oma lemmikkirjaniku lugu lõpule viia. 

"Talves" see ka toimub. Peategelane Arno tuleb kodumaale ja sureb 

oma kodutalus. Nii jõuab Arno lugu lõpuni.  Lutsu originaalkäskirja ei 

ole säilinud ja nii on ”Talve” trükitud Arnold …..... ümberkirjutuse järgi. 

Lutsu nn kaasautori nimi?! 

 

 

 

 

    

   39. Koonus küsimus       III vihje     1 punkt 

 

Küsitav nimi esineb sagedasti liitsõnades: …....sõrg, jooma........, 

mere.........., ….......äke, ….....temp, ….......tants, ….....ohakas, …......püksid, …..........ohakas,  ….....

..mustikas, müra........, pesu........, pruun...........                                   Ursuse eestikeelne vaste?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iK29hb2_U6A
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  40. Koonus küsimus       I vihje     3 punkti 

 

„I Shot the Sheriff" on kuulus laul, mille kirjutas Jamaica 

muusik Bob Marley 1973. aastal. Rolling Stone'i kõigi 

aegade 500 parima laulu edetabelis 443. kohal. 

Kuulete/näete venekeelset cover'it. 3 punkti saate, kui teate 

esitaja nime teist poolt! Küsitava sõna turgikeelne vaste 

oleks “lihunik“, mis etümoloogiliselt on tuletatud omakorda 

araabiakeelsest sõnast  َقصَّاب  /“tapja“. 

PAN ….............. - I Shot the Sheriff \ завалил мента cover 
https://www.youtube.com/watch?v=U5fsGr_QG4s 

 

 

  40. Koonus küsimus       II vihje     2 punkti 

 

Ukrainas kasutatakse küsitavat sõna  väga halvustavalt stereotüüpse 

habemega venelase/moskoviidi kohta – ajalooline ja ka tänapäevane 

kogemus õigustab seda. Nimetage küsitav sõimusõna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   40. Koonus küsimus       III vihje     1 punkt 

Nimetage küsitav sõimusõna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en-wiktionary-org.translate.goog/wiki/قصاب?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=et&_x_tr_hl=et&_x_tr_pto=sc#Arabic
https://www.youtube.com/watch?v=U5fsGr_QG4s

