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1. Enamasti polnud timukate jaoks nii palju tööd, et nad ainult hukkamistest ära oleksid 
saanud elada. Nende täiendavad ülesanded piirdusid üldiselt töödega, mida keegi teine ei 
tahtnud teha, nagu loomaraibete ja inimlaipade koristamine, lampkastide tühjendamine, 
maksude kogumine nakkushaigetelt ja sekstöötajatelt ning pidalitõbiste linnast välja 
ajamine. Nad teostasid ka heakorra järelevalvet. Millise karistuse võis määrata timukas 
linnaelanikule, kes teist korda rikkus heakorra reegleid?

2. Balustraad on pirnitaolistele postidele (balustritele) toetuv käsipuu või rinnatis.
Balustraadi on Eestis kasutatud põhiliselt maamõisate ning Tallinnas Toompeal asuvate 
aadlipaleede paraadtreppide ja terrasside välispiirde kaunistamiseks.

Baluster - lühike, altpoolt või keskelt tüsedam 
profileeritud sambake, tulband.
Millise taime õie järgi on saanud oma nime? 

3. 2019. aastal aasta sportlase valimisel tunnistati parimaks võistkonnaks Ott Tänak - Martin
Järveoja rallimeeskond. 1980. aastal tunnistati parimaks meeskonnaks ka rallipaar Kes?

4. Venemaa keisrinna Alexandra Feodorovna 
riietus järgib Nikolai I kehtestatud Venemaa
riietuskoodi, mille kohaselt oli  aadlinaistel
kohustuslik kanda nn Paradnaya Plate, mida
kirjeldati kui valget tikitud siidkleiti, Moskva
stiilis pikkade varrukatega, kaetud punasest
velvetist keebiga.
Portee valmis 1830. aastal, küsimus: kes on
kunstnik? 

5. Ansambel QSP moodustati 2017. aastal
Austraalia turneeks. Ansambel on mõjutatud
1970ndate glam-rockist. Kes on ansambli 
liikmed? 
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6. „Raske käsi pandi tema õlale, madal hääl ütles: „Teie olete mõrtsukas!“ Nagu piksest 
rabatud, võpatas krahv Palmer ja pöördus ümber. Tema ees seisis musta mantliga mees.“ 
Seda teost loetakse esimeseks eesti kriminaalromaaniks. 

Kes on teose autor ja mis on teose nimi?

7.  Ta on mõneti sarnane Hugo Lauriga, kuid tegelikult on sündinud 11. juunil 1959. aastal 
Oxfordis. 1977 tuli ta Suurbritannia noortemeistriks roolijaga kahepaadil ja osales 
juunioride maailmameistrivõistlustel. 1980 osales ta Cambridge'i ja Oxfordi vahelisel 
sõudevõistlusel Cambridge'i paatkonnas. Võitis 2005 ja 2006 Kuldgloobuse. 2011. aasta 
juulis valis L'Oreal, oma meestetoodete reklaaminäoks.  Seriaalis Blackadder mängis koos 
Rowan Atkinsoniga, meile rohkem tuntud Ameerika teleseriaali kaudu. Kes on see näitleja?

8. Taimi on ammu kasutatud mitmete mõõtühikute võrdluses. Nii on tuntud karaat kui 
jaanikaunte seemne kaalu alus. Kuid ka pikkusmõõdu tolli aluseks on võetud taimede 
seemned.
1toll = 3........seemet X 8....... seemet. Mis taimed?

9. Antud ehitis pälvis Nõukogude Liidu 
Rahvamajandussaavutuste(VDNH) 
näitusel väikese kuldraha.
Mis linnas asub, kes on arhitekt ja millal
avati?
 

10. Deep Purple teos Smoke on the water on tõsielust pärit. Küsimus:
Mis veekogu ja mis põles?
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. 
11. Kujutatud sillad asuvad Hollandi linnas Spijkenisse, arhitekt on Robert Stam. Tegemist 
on üle kanalite jalgratta teel olevate sildadega.
Mis teeb need sillad eriliseks?

12. Elulõng Piilu autoriõigused müüdi nõukogude  
ajal Hollandi firmale. Kes on sordiaretaja? 

13. Alfred Ernst Rosenberg, sündinud Tallinnas,  oli Saksa Natsionaalsotsialistliku Töölispartei üks 
juhtivaid funktsionääre. Õppinud maalimist Ants Laikmaa juures, 1910. aastal alustas õpinguid  
Riia Polütehnilises Instituudis arhitektuuri erialal. Esimese maailmasõja puhkemine katkestas 
Rosenbergi arhitektuuriõpingud, instituut evakueeriti  Moskvasse. Peale revolutsiooni naases ta 
Moskvasse ja kaitses oma diplomi. 

Mis teemal kaitses oma diplomitöö? Tegemist on teatud tüüpi ehitusega. 

14. See taim (ladina keeles Bunias orientalis) jõudis 17. sajandil üle Kaukasuse Euroopasse, levis 
koos Vene sõjaväega, sest esines lisandina hobusesöödas. Näiteks Pariisi ümbrusse jõudis ta 1812, 
Eestisse koos kasakatega Krimmi sõja ajal 1853–1856. Kõigepealt levis ta Rakvere ümbruses, millest 
ka tema rahvapärane nimetus.
1939. aastal antud määruse kohaselt kuulus taim Eestis hävitamisele. Mis taim?

Rahvalik nimi 1 p, botaaniline nimi 1 p.

15. Kes helilooja ja kes sõnade autor?
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16. Mis kirik? Väga paljud teist on suure tõenäosusega
sellise nimega kohast läbi sõitnud.

17. Teise Maailmasõja ajal oli Saksamaal sõjaväe
teenistusele alternatiiviks tööteenistus. Avinurmes asus
valdavalt Belgiast pärit inimestest töölaager. Sellesse värvati vabatahtlikud tingimusel, et neid ei 
saadeta rindele (kahjuks 1944 sealt laagrist saadeti inimesed Sinimägedesse).
Mis oli tööteenistusse astujatele teine lubadus? 

18. Sammasõunapuu on populaarne õunapuude vorm.
Kõigi sammasõunapuude esiisa avastas 1960.
aastail Kanadas Briti Columbias Anthony Wijciki
tütar Wendy, kui ta õunasordi ........... võras üht
teistmoodi oksa märkas ja seda isale näitas. Too
muteerunud oks oli selgelt lühemate
oksavahedega ning peaaegu puuduvate
külgokstega. Sellest ühest oksast saigi kõigi
tänapäeval tuntud sammasõunapuu sortide
esivanem. See sort on andnud nime ka laialdaselt kasutatavale seadmele, kuna 1979. aastal 
moodustatud projekti meeskonna juhi Jef Raskini lemmikõunasort oli.......
Küsime õunasorti?

19. Jüri Aarma hukkus traagiliselt 21. mail 2019. Kuu aega varem toimus tema viimane uuslavastus, 
teose autor ja lavastaja  Loone Ots, kus ta mängis koos Egon Nuteriga. Keda mängis Jüri Aarma? 

20. Oleg Sõlg, sündinud Oleg Jolkin. Küsimus mis rahvusest oli Olegi isa?
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21. Pildil on ühe lossi lõunakülg,
mis ehitati 1935. aastal. 
Mis hoone ja kes arhitekt?

22. Kes on kunstnik?

23. Arhitekt? Sündinud 1907 Brasiilia arhitekt.

24. Mitu korda on Soome jooksja Paavo Nurmi tõusnud olümpiamängudel 
autasustamispjedestaali kõrgeimale astmele? 

 
25. Kes on helilooja kes sõnade autor? 
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26.  Küsitav isik sündis 6. jaanuaril 1806 Wilhelm de Rossilioni peresse. Rossillonid olid 
prantsuse päritolu aadlisuguvõsa, kes 1806 kanti ka Eestimaa rüütelkonna 
aadlimatriklisse. 1829. aastal kohtus isikuga, kes oli määratud Vene-Ameerika kompanii 
ülemjuhatajaks ja Alaska kuberneriks. Kuna eelnevad valitsejad olid olnud joodikud ja 
muude pahedega, otsustati et edaspidi peavad selles ametis olevad isikud olema abielus. 
Juunis 1829, kuu aega pärast pulmi alustas noorpaar reisi maad mööda läbi Siberi, 
et jõuda Ohhotskisse, kust laev pidi neid Alaskale viima.  Irkutskis sündis noorpaaril
23. aprillil 1830 esimene laps – tütar Marie Louise. 26. septembril jõuti Alaskale, Kui 
möödus teine talv Novo-Arhangelskis, sündis tal teine laps – poeg Wilhelm 25. 
novembril 1831. Koju naasid nad 1836. aastal läbi Mehhiko ja New-Yorgi. 

Kellest on jutt?

27. Berliini Olümpiamängudel 1936. aastal sai Kristjan Palusalu kuulda hümni kolmel
korral. Kahel korral oli selleks Eesti hümn, ühel korral aga ... hümn. Mis riigi 
hümni ekslikult Palusalule mängiti? 

28. Kes on pildil? 

29. Tallinnas Laboratooriumi tänaval asuva Ukraina kreekakatoliku kiriku (kirik õnnistati 
2001) seinaikoonil on jäädvustatud Jumalaema kaitsvalt sirutatud käte vahel esmalt Püha 
Pere ordu nunn, kelle kõrval Ukraina austatuim usutegelane, neljakümnendail surnud 
metropoliit Andrei Septitski; seejärel paavsti nuntsius Erwin, kelle peapiiskopkonda Tallinna
Ukraina kirik kuulub.
Kes poliitikutest on sellel ikoonil? 

30. Mis ansambel, kes helilooja ja kes sõnade autor.


