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I OH KOOLIAEG, OH KOOLIAEG... 

1. Eesti keel ja kirjandus:  

Muidu igati korrektsesse nimekirja on kogemata kombel ära eksinud kaks – ja ainult kaks – sõna, 

mis Eesti Keelenõuandla (keeleabi.eki.ee) kohaselt sellises vormis ei sobi kirjakeelde. Teie 

ülesandeks on öelda millised! Ühte, kahte, nokamüts, ütelda, öelda, profifotograaf, ilusti, 

šampanja, spaa. 

 

2. Matemaatika:  

Oletame, et meil on ruut küljepikkusega a. Kui palju, s.o. mitme protsendi võrra muutub ruudu 

pindala, kui ruudu küljepikkust vähendada 10% võrra? 

 

3. Bioloogia:  

Kuidas nimetatakse kala kehaosa, mis on pildil tähistatud küsimärgiga? 

 

 
 

4. Füüsika: 

Kui kõrgele mööda renni tõuseb kuulike, kui tema 

kiirus tõusu alguses on 2 m/s ja mass 1 kg? Asjad, mida 

arvestama ei pea: õhutakistus, kuulikese ja renni 

vaheline hõõre, kuulikese pöörlemisenergia. Tegevus 

toimub planeedil Maa. 

 

5. Keemia:  

Väljavõte gümnaasiumi orgaanilise keemia õpikust: „Kui olid küllalt tähelepanelik, märkasid muu 

hulgas, et kõigis eespool vaadeldud reaktsioonides elektrofiilne osake ühines selle süsiniku 

aatomiga kaksiksidemes, mille juures on vähem süsinikrühmi (rohkem vesinikke) ning nukleofiilne 

osake süsinikuga, mille juures rohkem süsiniku aatomeid. See polnud mitte juhus, vaid 

seaduspärasus, mida nimetatakse ... reegliks.“ Mis nimi sobib lünka? 
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II EESTI 

6. Eesti Postil on tavaks välja anda temaatilisi margiseeriaid. Vanimale siiani jätkuvale margiseeriale 

pandi alus 1994. a. Järgmisel aastal sai alguse järgmine, vanuselt teine postmargiseeria. Mis 

motiive on neil kujutatud? 

 

7. Pindalalt Eesti suurim (102 ha) … asub Tallinnas ja jaguneb tekkimise järjekorras 

ebakorrapärastesse ja erineva suurusega sektoritesse, mille arv ulatub kokku poolesajani. Osad 

sektorid, mis kuulusid näiteks Iru vanadekodule, olid kasutusel juba I Eesti Vabariigi ajal, kuid 

praegusel kujul loetakse asutuse sünnipäevaks 27. novembrit 1963. a. Koduleheküljel nimetatakse 

küsitava, 102 ha suuruse maatüki eelisteks „maastiku vaheldusrikkust, kõnnumaale omast loodust, 

liivast pinnast ning asukohta eemal suurematest liiklusteedest ja tööstuskeskustest“. Täitke lünk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Eesti Vabariigi aastapäeval toimuv presidendi kätlemistseremoonia on kindla reglemendiga üritus. 

Iseenesest mõistetavalt on üks olulisemaid reglemendipunkte järjekord, milles kutsutuid 

käteldakse. Nii on juba aastaid olnud esimene ettesammuja Arnold Rüütel abikaasaga. Tema järel 

on tulnud president Lennart Mere lesk, proua Helle Meri. Viienda kutsutuna on ette astunud 

Riigikogu spiiker abikaasaga. Keda kutsutakse alati kätlema kolmanda ja neljanda? Vihjeks olgu 

öeldud, et konkreetsed isikud on igal aastal erinevad. Muuhulgas oli 2010. a üks nendest isikutest 

10. küsimuses küsitud mees. 

 

9. I Eesti Vabariigi lõpuaastate suuremate linnade loetelust 

leiame 5. kohalt ehk pisut harjumatu nime. Küsitava asumi 

rahvastumisele andis hoo sisse 1872. a avatud 

raudteepeatus nimega „Peatus Seitsmendal Verstal“. 

Tormilise kasvule järgnes alevi staatus 1917. a ja linna 

staatus 1926. a. Tänapäeval pole enam tegu eraldi linnaga, 

piirkonna juhiks on keskerakondlane Tiit Terik. Mis asum? 

 

10. Laulab üks käesoleva aasta suuri juubilare, 1936. a Leningradi oblastis Gattšinas sündinud 

isamaaline kultuuritegelane. Muuhulgast pärinevad temalt Lennart Mere raamatu „Hõbevalge“ 

illustratsioonid. 2011. a andis küsitav välja eluloolise raamatu „Lugu poisist, keda kallistas ilus 

pastoriproua“. Kes?   
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III AJALUGU 

11. Küsitav (vt alumine keskmine pilt) ütles 94. a vanuselt 2003. a Austria ajakirjale Format: „Ma 

leidsin, keda ma otsisin, ja olen neist kauem elanud. [---] Minu töö on tehtud“. Tema järgi on 

nimetatud 1977. a loodud asutus, peakorteriga Los Angeleses (vt vasakpoolne pilt), mille 

huviorbiidis on teataval perioodil olnud ka Eesti kodanikke. Kes? (1 punkt õige 

tegutsemisvaldkonna nimetamise eest) 

 

 

12. Meie kooli „kodutänava“ nimi Munga pärineb praeguse Uspenski kiriku ja selle krundi kohal 

asunud Maarja-Magdaleena mungakloostrilt. Sealjuures oli klooster kaotatud ja selle liikmed 

pagendatud juba usupuhastusliikumise rahutuste ajal 1525. a. Klooster kuulus 1215. a ühe 

hispaania aadliku poolt asutatud mungaordule, mille liikmed kannavad valget rüüd, mille peal on 

omakorda must mantel (vt ülal paremal Fra Angelico maali ordu asutajast). Sellest tuleb ka 

orduliikmete nimetamine mustadeks vendadeks. Tallinna vanalinnas on säilinud nendele kuulunud 

Püha Katariina klooster. Mis ordu? 

 

13. Näete pildil ühe dünastia vappi, mis on tõenäoliselt saksa päritolu. 

Hoolimata sellest on dünastiasse kuulnud valitsejad olnud võimul nii 

Rootsis kui ka Poolas. Mis dünastia?  

 

14. Selles riigis toimus 1804. a 11. juulil kahetsusväärne sündmus. Nimelt 

tappis duelli käigus riigi ametisolev asepresident endise rahandusministri 

ja prominentse poliitiku. Tüli sai alguse solvangutest valimiskampaania 

käigus. Mis riigi poliitikud nii arveid õiendasid? 

 

 

15. Numismaatika on teatavasti teadus, mis uurib ajaloolisi münte (sõna tuleneb kreeka keeles münti 

tähendavast sõnast „nomisma“). Paberist rahatähtede uurimine kuulub aga ühe teise ajaloo 

abiteaduse pärusmaale. See 20. sajandi alguses numismaatikast eraldnud ajalooteaduse haru on 

oma nime saanud prantsuse keelest. Mis teadus tegeleb paberraha uurimisega? 
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IV RAADIO & TELEVISIOON 

16. Seda auhinda antakse välja alates 1996. aastast, mil selle võitis Lembit Lauri. Auhinna võitis 2002. 

aastal Valter Ojakäär, 2004. aastal Vahur Kersna, 2007. aastal Hubert Veldermann ning 2015. aastal 

Reet Linna. Küsitava auhinna laureaat tehakse teatavaks kord aastas, 18. detsembril, mil 

tähistatakse auhinda välja andva asutuse aastapäeva. Mis auhind? 

 

17. Selle näitleja (sünd 1965) senine elukäik jaotatakse 3 suurde etappi: 1) edukas karjäär lapse ja 

noorukina filmides, kus mitmel juhul oli režisööriks näitlejaga sama nime kandev isa (vt 

vasakpoolne pilt filmist „Pound“, 1970), 2) sellele järgnenud „auk“, mida iseloomustas juba 

lapsepõlves alanud narkosõltuvuse süvenemine, 3) 2001. a alanud karjääri taaselustumine, mille 

tipphetkede hulka kuuluvad nimiosalise mängimine kahes populaarses Guy Ritchie filmis, mis 

linastusid 2009. a ja 2011. a. Seal tuli muuhulgas kasuks filmi „Chaplin“ (1992, Oscari nominatsioon 

parimale peaosalisele) jaoks harjutatud briti aktsent. Kes? 

 

18. Esimesed halvimate filmide äramärkimisele pühendatud Kuldsed Vaarikad (Razzie, Golden 

Raspberry Award) jagati välja 1980. a. Esimese halvima näitleja razzie pälvis üks tuntud popstaar 

rolli eest filmi „The Jazz Singer“ uusversioonis. Film ise oli läbikukkumine, aga soundtrackalbum 

osutus mehe edukaimaks. Sellelt pärinesid hitid „America“, „Love On The Rocks“ ja „Hello Again“. 

Tänapäeval on küsitav ehk enim tuntud oma 60ndate teise poolel valminud hittide läbi. Muuhulgas 

on ta The Monkees’i hiti „I’m A Believer“ autor. Kes? 

 

19. Millise legendaarse seriaali võtetel on need pildid 

tehtud? Pärast pikka-pikka pausi jõuab järgmisel 

aastal eetrisse seriaali kolmas hooaeg. 

 

20. 2015. a sügisel alustas ETV+ uue argipäevase 

hommikusaatega, mis on sisuliselt justkui 

„Terevisiooni“ venekeelne versioon. Saatejuhtideks 

on Dmitri Pastuhhov ja Jelena Solomina. Mis nime 

see saade kannab? 

  



Hugo Treffneri Gümnaasiumi V lendudevaheline mälumäng 28.05.2016.  
Küsimused: Ants Siim, Kaarel Siim, Madis Hurt 
 
V LOODUS 

21. Näete kaarti, millel on kujutatud ühe loomaperekonna levik. Teiste hulgas kuuluvad küsitavasse 

perekonda orinoko ..., siiami ...., kuuba ..., keskameerika ..., uusginea ... jt - kokku 13 liiki. Loomade 

huvitavast füsioloogiast on tõene väide, et nende üks peamisi viise endi jahutamiseks on suu lahti 

hoidmine. Küll ei vasta tõele juba antiikajast pärist uskumus, et loomad nutavad pärast oma saagi 

allaneelamist. Mis loomaperekond? 

 

22. Küsitavat ainet, mille keemiline valem on C10H14N2, seostatakse põhiliselt ühe taimega. Vähemal 

määral võib seda leida veel tomatist, baklažaanist, kartulist, paprikast. Kindlasti on kilvarite 

hulgaski neid, kes sellega tutvust teinud. Aine nimi tuleb Portugali õukonna juures tegutsenud 

Prantsuse saadiku nimest, kes soovitas 16. sajandil Brasiiliast toodud taime migreeni raviks. Mis 

aine? 

 

23. Küsimus võib tunduda lapsik. Tegemist on 

ahvenaliste seltsi kuuluva sugukonnaga, mis 

jaguneb ca 200 perekonnaks, koondades üle 2000 

liigi. Töönduslikku tähtsust kalad ei oma, kuid on 

heaks toiduseks kalamajanduslikult tähtsamatele 

liikidele. Eesti vetes on loetletud viis küsitavasse 

sugukonda kuuluvat liiki. Neist pildil nähtav - 

tõenäoliselt laevade ballastveega kohale jõudnud 

- tegelane on meil tunnistatud ohtlikuks 

võõrliigiks. Mis sugukond? 

 

24. Rozites caperata on hästi äratuntav üleni (ka eoslehekesed kübara all) 

ookerkollastes toonides hea söögiseen. Kuna küsitav seen kasvab vahel 

kõrvuti valge kärbseseenega, tasub seda korjates tähelepanelikult 

vaadata iga korvi pandavat seent. Mis seen? 

 

25. Värvulised on kõige liigirikkam lindude selts. Sealjuures on enamik neist 

laululinnud. Muuhulgas kehtib see kõige väiksema värvulise, pöialpoisi 

kohta, kuid mõõtmetelt suurima värvulise laul pole just suurem asi. Küll 

on näiteks  see lind 1981. a ise pandud ühe eesti laulu sisse. Mis lind?  
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VI MUUSIKA 

26. Pildilolev konn oli küsitava, oma kodumaa tõenäoliselt tuntuima 

helilooja talisman. Pianisti või dirigendina ülesastumiste ajal oli 

konn tal alati taskus ning ta olla seda tihti hõõrunud selleks, et 

esinemine õnnestuks. Kes? 

 

 

27. Kuuldava vokalisti jaoks oli see 1964. a ilmunud lugu esimese singli, millel ta üles astus, nimilugu. 

Kes?  

 

28. Kuueliikmeline kooslus, mis „läheneb pärimusmuusikale kaasaegse muusikalise vabameelsusega, 

põimides traditsioonilisi rahvalugusid džässiliku ja modernse heliloominguga, mis valminud 

bändisisese sünergiana“. Mis bänd? 

 

29. Kuulete 2005. a alguse saanud briti ansambli debüütalbumi esimest lugu „Intro“. Mis bänd? 

 

30. Teile musitseerib suhteliselt värske tulija eesti muusikamaastikul. Esinejanime on mees laenanud 

eesti kirjandusklassikast. Kes?   
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VII GEOGRAAFIA 

31. Lisaks ühele tuntud neljajalgsele on Aadria mere idarannikul 

asuva ajaloolise piirkonna järgi nime saanud ka rannikutüüp, 

mille puhul saarte rannajoon kulgeb maismaa rannajoonega 

paralleelselt. Küsitavas piirkonnas kõneldi ka samanimelist 

keelt, mis pühiti maamunalt lausa pauguga 10. juunil 1898. a, 

kui keele viimane oskaja Tuone Udaina astus maamiini otsa. Mis 

piirkond/rannikutüüp? 

 

 

 

32. Norra polaaruurija Roald Amundsen oli esimene inimene, kes jõudis Lõunapoolusele (1911); üks 

esimesi, kes ületas Arktika õhust (1926); esimene, kes läbis laevaga … (1903-1906). Täitke lünk ehk 

nimetage Roald Amundseni kolmas suursaavutus! 

 

33. USA pindalalt suurimate saarte esikümne 

moodustavad Havai peasaar, Puerto Rico ja kaheksa Alaska 

osariiki jäävat saart. 11. kohalt leiame aga saare, mis on 

ühtlasi riigi suurim rahvaarvult – ligi 8 miljoni elanikuga 

ollakse näiteks Iirimaast ja Jamaikastki eespool. Saare 

pikkus edela-kirde suunal on 190 km ja põhja-lõuna suunal 

kõige laiemas kohas 37 km. Mis saar? 

  

34. See oli esimene alistatud üle 8000-meetrine 

mägi (1950. a Maurice Hertzogi juhitud 

Prantsuse ekspeditsiooni poolt). Kuigi kõrgust 

8019 meetrit, loetakse seda Himaalaja tippu 

üheks maailma kõige raskemaks ja 

ohtlikumaks mäeks. Mis mägi? 

 

 

 

35. See sõna tuleneb araabia keelest (tähendab 

„viljatu“). Küsitav on tasane kivikõrb, mis koosneb 

suurtest kaljudest ja paljastest lavamaadest. Seda 

tüüpi kõrbetes puudub liiv peaaegu täiesti, sest tuul 

on peenemad osad ära kandnud. Küsitavad 

moodustavad ca 70% Sahara kõrbest. Varem kasutati 

terminit ainult Sahara kivikõrbete kohta, nüüd 

nimetatakse nii ka muid kivikõrbi, näiteks Gobi 

kõrbet. Mis nime all tuntakse kirjeldatud kõrbesid? 
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VIII SPORT 

36. Kehtiva meeste odaviske maailmarekordi 98.48 on 1996. a püstitanud Jan Železný. Samas püstitati 

juba 1984. a idasakslase Uwe Hohni poolt maailmarekordiks 104.80. Staadioni mõõtmeid arvesse 

võttes hakkasid sellised pikkused juba ohtlikuks muutuma ning nii otsustas IAAF 1986. a sisse viia 

teatud muudatused. Seetõttu algas ka spordiala rekordite lugemine uuesti nö nullist. Millega 

saavutati edaspidi odade lühem lennukaar? 

 

37. Birkebeinerrennet on alates 1932. a-st Norras peetav suusamaraton, mis kuulub ka prestiižsesse 

Worldloppeti sarja. Suusatajatel tuleb läbida 54 km Rena ja Lillehammeri vahel, jäljendades seeläbi 

1206. a toimunud kahe vapra Birkebeineri sõdalase teekonda. Olles legendile truud, tuleb sarnaselt 

sõdalastele ka kõikidel praegustelgi suusatajatel seljas kanda 3,5 kilo raskust kandamit. Miks on 

raskus 3,5 kilo ehk mida täpselt kandsid Birkebeineri sõdalased? 

 

38. Selle alaga tegeletakse tänapäeval reeglina sisetingimustes. Näiteks 

Nevada osariigis asuvas Renos on selle ala harrastamiseks olemas 

lausa staadion. Spordiala tipud Ameerika Ühendriikidest ja 

Euroopast võtavad omavahel mõõtu Weber Cup’il (vaste golfi Ryder 

Cup’ile). Aegade edukaimaks spordiala harrastajateks võib pidada 

Walter Ray Williams Junior'i (USA; vt parempoolne pilt) ja Rafael 

„Paeng“ Nepomucenot (Filipiinid). Küsitava ala rahvusvaheline 

organisatsioon oli aastatel 1952-2014 tuntud prantsuskeelse nime 

Fédération Internationale des Quilleurs all. Mis ala? 

  

39. Tennises tähistab mõiste „kuldne slämm“ (Golden Slam) Austraalia lahtiste, Prantsuse lahtiste, 

Wimbledoni ja USA lahtiste meistrivõistluste võitmist ning eelpool nimetatud saavutustele 

olümpiavõidu lisandumist. Sellega on üksikmängus seni hakkama saanud kaks naistennisisti ja kaks 

meestennisisti. Rafael Nadal ja Serena Williams on veel tegevmängijad, ülejäänud kaks on aga 

karjääri juba lõpetanud. Sealjuures on märkimisväärne, et seni nimetamata jäänud naistennisist 

sai oma saavutusega hakkama ühe kalendriaasta jooksul. Kes? (2 nime, 1+1 p) 

 

40. Tänavu 7. jaanuaril avati Narvas Paul Kerese 100. sünniaastapäeva puhul mälestusmärk, kus on 

kujutatud suurmeistrit mängimas oma karjääri viimast partiid. Mäng toimus 1975. a Vancouveris, 

kus Kerese vastaseks oli Walter Browne. Mälestusmärgi näol on jäädvustatud seis pärast 43. käiku. 

Kuju avamisel selgus, et selle tekst on vigane, üks vigur on asetatud valele ruudule ja lisaks on läbi 

lipsanud veel üks väga põhimõtteline eksimus – milline? Mõni päev hiljem lubati need vead 

parandada. 
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IX TEADUS & TEHNIKA 

41. See Kreeka filosoof, matemaatik ja vennaskonna rajaja oli üks esimesi taimetoitluse 

propageerijaid. Ta õpetas, et hinged taassünnivad erinevates olendites ning loomade tapmine 

häirib hingede teed kõrgemate tasemeteni. Ta uskus, et kõik hinged alustavad oma eksistentsi 

ubades, seega oli ka nende söömine keelatud. Kes? 

 

42. Nobeli preemia on läinud ka ravimeetoditele, mis on tänapäevaks kasutuselt kõrvaldatud. Nii pälvis 

1927. a preemia austria teadlane Julius Wagner von Jauregg püroteraapia väljatöötamise eest. 

Meetod seisnes kõrge palaviku tekitamises, millest usuti olevat abi neurosüüfilise ravis. Palaviku 

tekitamiseks nakatati patsient ühte kindlasse haigusesse, viies organismi küsitava haiguse 

tekitajaks oleva Plasmodium vivaxi. Mis haigus? 

 

43. See fiktiivne olend loodi 1867. a mõtteeksperimendi 

jaoks näitamaks,  kuidas oleks teoreetiliselt võimalik eirata 

termodünaamika II seadust. Olend kontrollib kahe samal 

temperatuuril oleva ruumi vahelist ava lastes suunal A->B avast 

läbi ainult kiired osakesed ja suunal B->A läbi ainult aeglased 

osakesed. Nõnda peaks temperatuur ruumis A mõne aja 

möödudes jahtuma ja ruumis B tõusma. Seega oleks justkui 

toimunud osakeste sorteerimine nende kiiruse järgi ehk teisisõnu 

korratuse määr süsteemis (füüsikute keeles entroopia) väheneks. 

See aga on täpselt vastupidine termodünaamika II seadusele, mis 

ütleb, et korratuse määr (entroopia) igas süsteemis/protsessis alati kasvab. Olendi väljamõtleja 

kasutas algselt lihtsalt mõistet „finite being“ (lõplik olend). Tänapäeval tuntud nime võttis 

kasutusele  Lord Kelvin 1874. aastal ajakirjas Nature ilmunud artiklis. Mis nime kannab see olend? 

 

44. Küsitav miniatuurne arvuti arendati välja Suurbritannias. 

Esimesed mudelid tulid müügile 2012. a ja olid algselt mõeldud 

arvuti põhitõdede õpetamiseks koolides ja ka arengumaades. 

Tänaseks on ... saanud populaarseks üle maailma igas vanuses 

arvutientusiastide hulgas. Erinevate mudelite hinnaklass jääb 

30 $ kanti, kuid eelmise aasta novembris tuli müügile ka 5 $ 

maksev mudel. Kuidas on selle pangakaardi suuruse arvuti 

nimi?  

 

45. Selle rongide ning trammide tootja populaarseimad rongid FLIRT sõidavad 2013. aastast ka Eestis 

ning on Elroni hallata. Firmas töötab üle 6000 inimese ning selle peakorter asub Šveitsis 

Bussnangis. Firma allüksused tegutsevad ka Alžeerias, Saksamaal, Itaalias, Hollandis, Austrias, 

Poolas, Tšehhis, Ungaris ja Valgevenes. Küsitava firmaga nime kannab ka üks kliimaseadmete 

tootja. Mis firma? 
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X KULTUUR 

46. See itaaliakeelne väljend tähendab heliteose lugemist või ettekandmist (laulmise puhul noodist 

laulmist) eelneva tutvuse ja harjutamiseta. Vastuse väljanuputamisel on abiks, kui teate, mis on 

Tartus toimunud alates 2004. a-st reeglina mai kuus. Mis väljend? 

 

47. Küsitav on tegelane Soome rahvuseeposes “Kalevala”, kus teda kujutatakse nii mehelikke kui 

naiselikke tunnusjooni omava androgüünina. Ta jäi rasedaks merest ja tuulest ning tõi ilmale 

Väinämöise. Teoses kasutati vahel tema paralleelnimetusena “luonnotari”, mille aluseks on 

soomekeelne sõna “luonto” (“loodus”). Tartlastele on nimi ehk tuttavaim ühe Tähtvere linnaosa 

tänava kaudu. Kes? 

 

48. Seda antiik-kreeka müütidest tuttavat naist, Argose kuninga Akrisiose tütart, on oma maalidel 

teiste hulgas kujutanud nii Rembrandt (vasakul) kui Gustav Klimt (keskel). Viimase maalil, aga ka 

parempoolsel vaasil on selgesti näha kuldvihm, mille kujul külastas küsitavat üks teine antiik-

kreeka müütidest tuttav tegelane. Kes? (2 nime, 1+1) 

 

 

49. Küsitava, 2. või 3. saj Roomas elanud naine on muusikute kaitsepühak. Ta suri märtrisurma 

kristlaste tagakiusamise käigus, kusjuures tema hukkamine ei olevat lihtne olnud: lämmatades 

teda tappa ei õnnestunud, pärast korduvaid katseid pead maha raiuda olevat ta suurte piinade 

käes veel kolm päeva vaevelnud, lauldes aga seejuures kogu aeg kiidulaule Issandale. Muusikute 

ja muusika patrooniks hakati teda pidama 16. saj, mil Roomas asutati muusikaakadeemia ning 

küsitav nimetati selle patrooniks. Temale pühendatud päev on 22. november, mille pidustuste 

tarbeks on kirjutanud teoseid näiteks G. F. Händel ja Benjamin Britten. Tuntuim tema nime kandev 

laul pärineb tõenäoliselt duo Simon & Garfunkel loomingust. Nimetage see pühak! 

 

50. Küsitav (1866-1915) oli eestlasest Vene tsaariarmee alampolkovnik ja lastekirjanik. Peamiselt on 

ta tuntud oma kirjanikunime järgi, mille võttis Järvamaal asunud isatalu järgi. Tema loomingust on 

tuntumad jutustustekogud „Jalgsemaa Kitse-eide muinasjutud“, „Elu-pudemed“ ning 

võimlemisõpetus. Küsitav jäi teadmata kadunuks I maailmasõjas. Sarnane saatus tabas järgmises 

maailmasõjas tema nooremat venda (1872-1944), kes on meile tõenäoliselt paju paremini tuntud. 

Kes? (kirjanikunimi 1p + ametlik nimi 1p) 
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XI TARTU & TARTUMAA 

51. Selles ligi 500 elanikuga Tartumaa alevikus asub õigeusu kalmistu, millel toimusid viimased 

matused 1980. a ning mis on praeguseks kantud kultuurimälestiste registrisse. 1860ndatel rajatud 

puukirik, kus vanasti asus ka kirikukool, on tänaseks hävinud. Asula lähedal asuva Sootaga voore 

lael asub samuti kultuurimälestiste registris olev ..... Palalinn, kust on leitud viikingiaegse asustuse 

jälgi. Mis alevik? 

 

52. Friedebert Tuglas on kirjutanud, et küsitavale on nime andnud Tartumaa Lääniste küla sepp Jaan 

Matson (1858–1921), hüüdnimega ... 1889. a juhtus temaga Ahja mõisas tüdrukuid passides 

koomiline vahejuhtum, millest sepitseti pilkelaul. Algselt pikast ja ilmselt ebatsensuurse sisuga 

laulust jäi laiemalt levides alles vaid paar salmi. Mis oli Jaan Matsoni hüüdnimi? 

 

53. Piltidel on eesti teatrimaastikult tuntud 

inimesed. Sealjuures on tegu klassikaaslastest 

HTG vilistlastega 2002. a-st. Kes?  

 

 

 

 

 

54. Tartu vanalinnas asuvat Küütri tänavat on esmakordselt mainitud juba 1553. a, kui toonastest 

raeprotokollidest leiame Kuterstrasse. See nimi tuleneb alamsaksa keelest ning tähendab üht 

ametimeest, kelle esindajate ärisid olevat nimetatud tänava ääres keskajal olnud palju. Mis amet? 

 

55. Küsitav arhitektuuristiil arenes välja Saksamaal ning seda peetakse vastureaktsiooniks toona 

valitsenud neogootikale, -renessansile ja –barokile. Tippaeg jäi aastate vahemikku 1885–1910. Sel 

ajal valmisid ka Tartus asuvad suurepärased stiili esindajad: EÜSi maja (1902) ja endine 

korporatsiooni Neobaltia hoone (1903), praegune Tartu Saksa Kultuuri Instituut. Mis stiil? 
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XII VARIA 

56. Kanepitöötleja ..., farmeri ..., viljalõikaja ..., linnupidaja ..., viirpapagoipidaja ..., linnasetöötleja ..., 

vahtrakoorekoguja ..., juustupesija ..., kalajahuvalmistaja ..., köösneri ...  on kõigest väike valik 

haigustest, mis erinevate elualade esindajaid suurema tõenäosusega võib tabada. Kõikidele nende 

haigustele on ühine asjaolu, et need kahjustavad eelkõige üht elundit, mis antud juhul on 

tähistatud punktiirjoonega. Täitke lünk! 

 

57. Kutseõppeasutustes kasutusel olevast pagariõppe põhikursuse õppematerjalist „Pagaritoodete 

tehnoloogia, toitumistavad, kujundusõpetus“ leiame selle pagaritoote valmistamise õpetuse: 

......... jaoks valmistatakse ilma muna ja rasvaineta pärmitaigen. Kogu retseptis olev või 

kasutatakse taigna kihitamiseks. Kihitatakse kaks korda ja saadakse 9kihiline taigen. Puhanud 

taigen rullitakse u 1,5 cm paksuseks ja tükeldatakse ruudukujulised tükid. Vastasnurgad tõstetakse 

keskele, kuid mitte üksteise peale ja surutakse kokku. Tekkinud nurgad surutakse veel kord keskele 

kokku. Toote pealispinnale tekib muster, mis meenutab ......... Vormitud ......... kergitatakse, 

määritakse munamäärdega ja küpsetatakse. Millise tuntud pagaritoote valmistamise õpetusega 

on tegu? 

 

58. Niinimetatud rahumärk on meist enamikule tõenäoliselt tuttav. Vähem on ehk 

teada fakt, et selle kujundas 1958. aastal inglise kunstnik Gerald Holtom. Märgi 

moodustas ta kahte tähte tähistavate semaforisigaalide kombineerimisel. Mis 

tähtede ühendust kujutab nähtav sümbol?  

 

59. Küsime ühte värvi. Rooma poeet ja filosoof Lucretius kasutas seda sõna, et kirjeldada koidikut oma 

eepilises poeemis „De rerum natura“. Marrakeši linna Marokos on hüütud just seda värvi linnaks. 

2003. aastal Gruusias toimunud nn revolutsiooni sümboliks oli just see värv. Toonidest on tuntud 

näiteks Dogwood’i „....“, Pärsia „....“ ja cordovan. Heraldikas on värv alles viimasel ajal teatavat 

kasutamise leidnud ja sedagi peamiselt Kanadas. Mis värv? 

 

60. Seda ühesõnalist nime kannavad Artur Alliksaare tuntuim luuletus ning Richard Rohti romaan. 

Ingliskeelset samatähenduslikku nime kannavad näiteks Pink Floyd’i laul ja üks ajakiri. Mis sõnaga 

on tegu? 
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Vastused 

1. „Nokamüts“ ja „ilusti“ kirjakeelsed on vastavalt „nokkmüts“ ja „ilusasti“; 
üht/ühte, kaht/kahte, ütelda/öelda on lubatud 
paralleelvormid 

MH 

2. 19% Kui nt a=1, siis a2=1; seega a=0.9, a2= 0.81 MH 

3. Pärakuuim  MH 

4. 0.2m mv2/2=mgh -> h=v2/(2g) -> 1/5m=0.2m KS 

5. Markovnikovi reegel vene teadlane Vladimir Vassiljevitš Markovnikov 
(1838-1904) 

MH 

6. Eesti rahvariided, eesti 
tuletornid 

 MH 

7. Kalmistud viidatud Pärnamäe kalmistule MH 

8. Aasta ema ja aasta isa saatjaga  MH 

9. Nõmme Nõmme raudteejaam 8 km Balti jaamast MH 

10. Heinz Valk kuuldav teos „Saa vabaks Eesti meri“ 
https://www.youtube.com/watch?v=9UfvrmTv6dw 

MH 

11. „Natsikütt“ Simon Wiesenthal   MH 

12. Dominiiklased asutaja hispaania aadlik Dominicus MH 

13. Vasade dünastia Rootsis 1523-1654, Poolas 1587-1668 AS 

14. USA Aaron Burr (asepresident) ja Alexander Hamilton AS 

15. Bonistika   AS 

16. Kuldmikrofon  AS 

17. Robert Downey Jr viidatud isa Robert Downey Sr’le ja Sherlock 
Holmesi filmidele 

MH 

18. Neil Diamond  AS 

19. Twin Peaks  AS 

20. „Кофе+“ e “Kohv+“  MH 

21. Krokodill viidatud „krokodilli pisaratele“ MH 

22. Nikotiin nimetatud Jean Nicot (1530-1600) järgi KS 

23. Mudilased  pildil ümarmudil KS 

24. Kitsemampel  AS 

25. Ronk  viidatud Ruja laulule „Must ronk“ MH 

26. Edvard Grieg kuuldav teos „Klaverikontsert a-moll“ (1868) 
https://www.youtube.com/watch?v=fKfGDqXEFkE  

AS 

27. David Bowie kuuldav teos „Liza Jane“ (Davie Jones and The King 
Bees) 
https://www.youtube.com/watch?v=KNNfqh-iJXs  

AS 

28. Paabel kuuldav teos „Kosjalaul“ albumilt „Üle järve“ (’14) 
https://www.youtube.com/watch?v=P-
OKwbqWtVo  

MH 

29. The xx kuuldav teos „Intro“ 
https://www.youtube.com/watch?v=3gxNW2Ulpwk  

KS 

30. Sammalhabe   kuuldav teos „Loomeinimene“ 
https://www.youtube.com/watch?v=B7TY3aVIvxs  

KS 

31. Dalmaatsia rannik  MH 

32. Loodeväil  KS 

33. Long Island  AS 

34. Annapurna kõrguselt maailma 10. mägi KS 

35. Hammaada  AS 

https://www.youtube.com/watch?v=9UfvrmTv6dw
https://www.youtube.com/watch?v=fKfGDqXEFkE
https://www.youtube.com/watch?v=KNNfqh-iJXs
https://www.youtube.com/watch?v=P-OKwbqWtVo
https://www.youtube.com/watch?v=P-OKwbqWtVo
https://www.youtube.com/watch?v=3gxNW2Ulpwk
https://www.youtube.com/watch?v=B7TY3aVIvxs
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36. Odade raskuskese toodi 4cm 
ettepoole 

 KS 

37. Kaheaastane norra troonipärija 
Håkon Håkonsson 

 MH 

38. bowling  AS 

39. Steffi Graf, Andre Agassi Steffi Grafi kõik tiitlid 1988. a AS 

40.  Malelaud on „tagurpidi“  KS 

41. Pythagoras  KS 

42. Malaaria   MH 

43. Maxwelli deemon James Clerk Maxwelli (1831-1879) järgi KS 

44. Raspberry Pi  KS 

45. Stadler (Stadler Rail AG)  AS 

46. A prima vista  AS 

47. Ilmatar   MH 

48. Danaë, Zeus Danaë ja Zeusi poeg on Perseus MH 

49. Püha Cecilia  AS 

50. Ansomardi, Peäro August Pitka vend Johan Pitka AS 

51. Lähte  AS 

52. Kaera-Jaan  AS 

53. Maarja Mitt, Lennart Peep  AS 

54. Lihunik, vorstimeister  MH 

55. Heimatstiil   MH 

56. Kops  nimetatud elualade esindajad eksponeeritud 
erinevatele ühenditele, mis tekitavad kopsude 
kroonilist põletiku ja sidekoestumist 

MH 

57. Võiroos   AS 

58. N, D „Nuclear disarmament“ AS 

59. Roosa   AS 

60. Aeg  Alliksaar: „Ei ole paremaid, halvemaid aegu. On 
ainult hetk, milles viibime praegu...“ 

AS 

  

Küsimused koostasid: 
 
Ants Siim (vil 2009; TÜ ajalugu) 
Kaarel Siim (vil 2009; TTÜ tööstus- ja tsiviilehitus) 
Madis Hurt (vil 2010; TÜ arstiteadus) 
 
 

Kohtumiseni järgmisel aastal! 
 


