
1. 28.jaanuaril esietendus Estonias ooperilavastus, milles Elina Netšajeva mängib olulist 

kõrvalosa. Üks selle tegelaskuju aariatest kuulub maailma keerukamate aariate sekka, mis 

koloratuursopranile kunagi kirjutatud.  

Aarial on suur ulatus: 1. oktaavi f - 3. oktaavi f.  

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

Nimetage autor, ooper ja tegelaskuju. 3 õiget - 2 punkti, 2 õiget 1 punkt. 

Mozart, Võluflööt“, Öökuninganna. 

 

2. Eesti Muusikaauhinnad 2022 galal pälvis Aasta Klassikaalbumi tiitli muusik 

Anna-Liisa Eller, kes andis augustis 2021 Prantsuse plaadifirma Harmonia Mundi alt 

välja oma albumi, kus ta tutvustab enda seadeid François Couperini, William Byrdi, 

John Dowland ja Jean-Philippe Rameau lugudest, millele on lisatud 

improvisatsioonid, lisaks kõlab plaadil Helena Tulve teos.Mis pilli Anna-Liisa Eller 

mängib? 

 

"Strings Attached: The Voice of Kannel". 

 

 

 

 

3.  
 

Kus asub see Paul Van Hoeydoncki poolt loodud 8,9 cm pikkune alumiiniumskulptuur?  

Skulptuur paigaldati 1. augustil 1971. aastal.  
 

Kuu peal. Astronaut David Scott paigutas selle Apollo 15 missiooni ajal 

Tahvlil on kirjas 14 teadaolevat hukkunud astronauti – 8 ameerika, 6 NSVL 
 

 

4. Peale 2. maailmasõda oli Austraalia tõrges pagulasi vastu võtma. Erandiks olid 

baltlased, keda ajakirjanduses kirjeldati ühe meeldiva omadussõnaga, mis lõi neile hea 

imago. Kohale jõudnud baltlased ei valmistanud pettumust ning vastasid kirjeldusele. 

Millist omadussõna baltlaste kohta kasutati? See jäi hüüdnimena 1946 - 1947 Austraaliasse 

asujatele külge, nad ütlesid ka ise endi kohta: “Me oleme: …………………………baltlased.” 

 

Ilusad 

 

5. Fotol on sõrmus, mis on saanud ühe rahva sümboliks. Selle järgi tuntakse 

rahvuskaaslasi laias ilmas ära. Arheoloogilised väljakaevamised näitavad, et selliseid 

sõrmuseid on seal maal kantud juba alates 12. sajandist.  1928. aastal ilmus A. Grinsi romaan 

“Nameja gredzens” (“Nameja sõrmus”). Romaani mõjul hakati nimetama seda Nameja 

sõrmuseks muistse väejuhi auks. 1930.tel oli see traditsiooniline kingitus isalt pojale 

meheikka jõudmise puhul. 

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


 
 

The Namejs ring (Latvian: Nameja gredzens) is a traditional Latvian ring which 

represents Latvian independence, friendship and trust, and symbolizes the unity of 

three ancient Latvian lands – Kurzeme, Latgale and Vidzeme.[1][2 

 

 

6. Millega sai 18.12. 1974. aastal kuulsaks reamees Teruo Nakamura (1919 - 

1979)? Enne teda oli sama asjaga tuntuks saanud leitnant Hiroo Onoda (1922 – 2014) 

9. märtsil samal aastal. Võib öelda, et 18.12.1974 sai miski lõplikult läbi. 

 

Teruo Nakamura  was a Taiwanese-Japanese soldier and did not surrender until 1974. He 

was the last known Japanese holdout to surrender after the end of hostilities in 1945.Hiroo 

Onoda was an Imperial Japanese Army intelligence officer who fought in World War II and 

was a Japanese holdout who did not surrender at the war's end in August 1945. After the war 

ended Onoda spent 29 years hiding out in the Philippines until his former commander 

travelled from Japan to formally relieve him from duty. 

 

 

 
7. Fotol on ühe mängu logo. Mängu mängitakse juba alates 2001. aastast ning aastatel 

2001 - 2006 kandis see nime “Noor pensionär”. Mäng toimub kord aastas kolme nädala 

jooksul. 2021. aasta mäng toimus novembris ja juubeliaasta puhul oli selle auhinnafond 

13200€, millest üldvõitja sai 10 000. Mängukontosid oli kokku 9386, võisteldi nii üksikult kui 

ka meeskondadena. Võitjaks osutus Elvin (EÜS Põhjala). 

 

börsihai 

 

 

8. Kes see laulab? Tunneme teda muidu poliitikuna, kes maailma poliitikaareenil tegusid 

teeb. 

https://www.youtube.com/watch?v=ekeq4szDmJo 

 

Putin 

 

9. 28.01.2022 tähistas oma 20. sünnipäeva üks Eesti edulugu. Esialgu valmistati neid 174 

tükki. Praegu on kasutusel selle 5. versioon. 

Sellel on Paul-Erik Rummo luuletus, mida küll palja silmaga ei näe: 

 Me hoiame nõnda ühte 

kui heitunud mesilaspere 

me hoiame nõnda ühte 

ja läheme läbi mere 

ja läheme läbi mere 

mis tõuseb me vastu tige 

ja läheme läbi mere 

ja muud me ei vaja tuge 

ja muud me ei vaja tuge 

kui üksteise selged õlad 

ja muud me ei vaja tuge 

kui ühised rõõmsad võlad 

https://en.wikipedia.org/wiki/Latvian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Latvia
https://en.wikipedia.org/wiki/Kurzeme_Planning_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Latgale
https://en.wikipedia.org/wiki/Vidzeme
https://en.wikipedia.org/wiki/Namejs_Ring#cite_note-:0-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Namejs_Ring#cite_note-:0-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan_under_Japanese_rule
https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_holdout
https://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_Japanese_Army
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_holdout
https://en.wikipedia.org/wiki/Philippines
https://www.youtube.com/watch?v=ekeq4szDmJo


ID-kaart 

 

10. Kõlab nagu kena rahvalaul. Tõenäoliselt on nii mõnigi meist seda pidulauas kaasa 

laulnud. Kuid lool on nimekas autor ja lugu pärineb ühest tema laulutsüklist. Laulutsükleid on 

küsitaval autoril kokku kaks ning muusikaajalukku on ta läinud ühe suurima soololaulude 

kirjutajana. Oma lühikese 31 aastase elu jooksul (1797 - 1828) jõudis ta kirjutada üle 1000 

teose sealhulgas umbes 600 soololaulu. 

Nimetage autor ja laulutsükkel, millest kuulatav lugu pärineb. 

https://www.youtube.com/watch?v=JjpyzA9O-qY 

 

2p Schubert „Talvine tee“ /“Talvine teekond“ /“Die Winterreise“ 

 

 

11. Ljudmila Gurtšenkot kehastanud eesti juurtega näitleja Julia Peresild sai hiljuti peaosa 

Klim Šipenko filmis “Väljakutse”. Filmi võtetel pidi ta hakkama saama millegi erakordsega. 

Millega? 

  

Vastus: Üks episood filmiti orbitaaljaamas, kuhu lendasid kosmoselaeval”Sojuz” 

kohale režissöör Šipenko, näitleja Puusild ja kosmonaut Anton Škapelov. Puusild 

kehastab filmis kirurgi, kes peab orbitaaljaamas kosmonauti opereerima. Lennuks tuli 

taodelda luba riiklikult komisjonilt. 

 

 

12. Teatavasti on olümpiamängudeks traditsiooniks kujunenud valida maskott, vahel lausa 

mitu. Kes või mis on valitud Pekingi taliolümpia maskotiks? 

 

Vastus: Pandakaru nimega Big Dwen Dwen. Korraldajate sõnul on panda jäise rüü all 

kuldne süda, mis armastab kõiki taliolümpiamängude spordialasid. 

 

 

13. Eesti Teatriliit annab alates 2001. aastast välja auhinda kahele noorele 

etenduskunstnikule esimeste märkimisväärsete lavatööde eest. Kelle ettepanekul kõnealune 

auhind asutati ja millist nimetust see kannab? 

 

Vastus: Idee kutsus ellu Maria Klenskaja, auhinda nimetatakse “Kristallkingakeseks” 

ja seda antakse välja 2 tk - tavaliselt üks draamanäitlejale ja teine tantsijale. 

2 p 

 

 

14. 1946. aasta oktoobrikuus tähistas oma 100. aastapäeva üks meie kandi 7klassiline kool. 

“Nõukogude Õpetaja” kirjutas: Praegu on koolil nõudeile vastav maja, mis aga on kitsaks 

jäänud, sest õpilaste arv on kasvanud. Aastapäeva aktusel kõneles direktor Ella Tamm teemal 

“Haridusala korraldamine viisaastakul”. Sm Lillepärg tõi tervitusi ja andis üle Iisaku 

Täitevkomitee kingi - seltsimees Stalini pildi. 

Tagantjärgi võib öelda, et koolivõrk sai korrastatud ja uut koolimaja ei ehitatud. Maja on 

siiski tänaseni püsti. Mis koolis pidu peeti? 

 

Jõuga 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JjpyzA9O-qY


15.    

 

Mida on pildil kujutatud? Peame silmas keskmes asuvat ruudulist lauda. Nimetus on 

kasutuses ka tänapäeval, küll pisut teises, kuid põhimõttelt sarnases tähenduses. 

 

Vastus: “Riigikassa”. Tegemist on ruudulise tabeliga, mida kasutati Inglismaal alates 

ca 1100 a kulude ja laekumiste arvutamiseks. 

 

 

16. Millal võeti Eestis kasutusele meetermõõdustik? 

 

Vastus: Alates 1. jaanuarist 1929. Sellekohane  otsus võeti riigikogus vastu juba 26. 

novembril 1925. 

 

17. Kuni 1912. aastani riputati olümpiavõitjatele kaela puhast kulda. Seejärel hakati 

valmistama kuldmedaleid hõbedast ning kullati kullati üle. Mille poolest on eriline  2020. 

aasta Tokyo olümpiamedalite koostis?  

 

Vastus: Kasutati elektroonikaseadmete osasid, mida jaapanlased on taaskasutuseks 

kokku kogunud. 

 

18. 10. augustil 1897 sünteesis Bayeri firma keemik Felix Hoffmann esimest korda 

maailmas atsetüülsalitsüülhappe ehk aspiriini, mis kiirelt maailma vallutas. 11 päeva 

hiljem aga leiutas ta veel ühe aine, mida soovitas ravimaks peavalusid, halba 

enesetunnet või laste köha. Mis see oli?  

(heroiin) 

  

 
 

19. Pildil on Zhang Hengi seismoskoop. Mis põhimõttel see töötab? 

 

Vastus: Kui kusagil maa värises, kukkus mõne lohe suust kuulike konna suhu. 

Kuulikese kaotanud lohe järgi määrati värina suund. Teadaolevalt registreeriti sellise 

instrumendi abil 138.a. isegi 500 km kaugusel toimunud maavärin. 

 

20. Sandiväsitaja, Hendrikumõisa, … Sellesse lühikesevõitu loetellu kuulub ka kolmas. 

Otsige meie vallast ja nimetage puuduv kolmas. 

 

Rannapungerja - kõige pikemad sidekriipsuta kokkukirjutatavad kohanimed Eestis 



 

 

21. 1955 aasta veebruaris Iisaku 7klassilises koolis aset leidnud ettevõtmisest 

kirjutas  “Nõukogude Õpetaja”: Noored tehnikud, 7. klassi õpilased Säär, Sard, 

Sootalu, Kesler jt koos koolidirektori sm Karri ja õpetaja E. Möldriga tegid kõik 

vajalikud tööd. Tuleohu vältimiseks oli vaja maasse kaevatud punkrisse ehitada 

“jaamahoone”. Maa oli külmunud, kuid noored ehitajad ei tahtnud töid kevadeni edasi 

lükata. Nad raiusid kangi abil süvendi ja ehitasid kuuri ning monteerisid mootori ja 

dünamo. Installatsioonid tegid 7. klassi õpilased, kes omandasid oskuse teha 

mitmesuguseid ühendusi. Mida lapsed tegid?  

 

Ehitasid elektrijaama/ panid elektrit 

 

22. Keda või mida nimetati 1930. aastatel raadiojänesteks? 

 

 

23.  
Kes on pildi keskel valges kleidis näitlejanna? Ta asus 1930. aastal tööle Eesti 

Draamateatrisse ning töötas seal järgmised 66 aastat. 

 

Salme Reek 

 

24.  Šuja linnas asuv Šuiskaja vabrik reklaamib end Venemaa vanima firmana - vähemalt 

nii on koti peale kirjutatud. Ettevõte asutati 1935. aastal, kui väiksemad töökojad 

koondati üheks artelliks. Vabriku kodulehelt võib lugeda, et 2010 - 2011. aastal 

valmistati 80 - 100 toodet kuus, nõukogude ajal valmistati neid kuus 4500. 1990tel 

aastatel nõudlus langes, et toime tulla hakati vabrikus tootma ka laste mööblit, aga see 

pole põhitoode.  

Vabriku toodang kogub Eestis järjest populaarsust, ostetakse ja tuntakse rõõmu.  

Mida Šuiskaja vabrik toodab?   

 

Karmoškasid 

 

25. Aleksei Turovski on selle looma dresseerimisest kirjutanud: “Kui … saab dušši, siis 

on tal väga hea tuju, pealegi tunneb ta selle porgandi või paprika lõhna, mis hooldajal 

tagataskus on , ja täidab heameelega kõiki korraldusi, mis talle antakse. Korraldusi - 

kõiki 35 käsku - antakse talle eranditult inglise keeles, sest kunagi ei tea ette, mis võib 

juhtuda: kas loom tuleb kuskile sõidutada ja koguni evakueerida, ja maailmas ei ole 

niisugust riiki, kus ei leiduks kedagi, kes oskab siis kasvõi paberi pealt need käsud 

talle lausuda.” Mis loomast on jutt? 

(elevant) 

 

26. Nimetage EOK täitevkomitee poolt kinnitatud Eesti koondise spordialad 

Peking 2022 taliolümpiamängudeks. 



Freestyle-suusatamine, Iluuisutamine, Kahevõistlus, Kiiruisutamine, 

Murdmaasuusatamine, Mäesuusatamine, Laskesuusatamine, Suusahüpped 

 

27. Aasta 2022: 

Aasta lind metskurvits ehk nepp 

aasta puu harilik pihlakas 

aasta sammal sulgjas õhik 

aasta liblikas vareskaera aasasilmik 

aasta kala ahven 

aasta loom pruunkaru 

aasta orhidee balti sõrmkäpp 

aasta seen kõrreliste-tõlvtõvik 

aasta muld tehismuld 

 

 

28. Maailmas on kolm riiki, mille lipp ei ole ristkülik. Nimetage need. 

Šveits, Nepaal ja Vatikan 

 

 

29. Nimetage EOK täitevkomitee poolt kinnitatud Eesti koondise sportlased Peking 2022 

taliolümpiamängudeks: 

Freestyle-suusatamine: Kelly Sildaru 

Iluuisutamine: Eva-Lotta Kiibus, Aleksandr Selevko 

Kahevõistlus: Kristjan Ilves 

Kiiruisutamine: Marten Liiv 

Murdmaasuusatamine: Aveli Uustalu, Kaidy Kaasiku, Keidy Kaasiku, Mariel Merlii 

Pulles, Tatjana Mannima, Alvar Johannes Alev, Henri Roos, Marko Kilp, Martin 

Himma 

Mäesuusatamine: Kaitlyn Vesterstein, Tormis Laine 

Laskesuusatamine: Johanna Talihärm, Regina Oja, Susan Külm, Tuuli Tomingas, 

Kalev Ermits, Kristo Siimer, Raido Ränkel, Rene Zahkna 

Suusahüpped: Artti Aigro, Kevin Maltsev 

 

 

 

30. Andres Sutt Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister 

Liina Kersna Haridus- ja teadusminister 

Maris Lauri Justiitsminister 

 Kalle Laanet Kaitseminister 

Erki Savisaar Keskkonnaminister 

 Tiit Terik Kultuuriminister 

Urmas Kruuse Maaeluminister 

Taavi Aas Majandus- ja taristuminister 

Keit Pentus-Rosimannus Rahandusminister 

Jaak Aab Riigihalduse minister 

Kristian Jaani Siseminister 

 Signe Riisalo Sotsiaalkaitseminister 

Tanel Kiik Tervise- ja tööminister 

Eva-Maria Liimets Välisminister 

https://valitsus.ee/peaminister-ministrid/ministrid/justiitsminister-maris-lauri

