X Eesti koolinoorte meistrivõistlused mälumängus
Ajalugu ja poliitika I

1

Mis ametimehe võis juba keskajal ja paljudes kohtades ka tänapäeval üles leida
sellise kirju märgi järgi? Matemaatik ja filosoof Bertrand Russell on seda ametimeest
kasutanud oma Russelli paradoksi illustreerimiseks. Üks tuntumaid Rossini oopereid
on samuti pühendatud sellele ametile.

2

Milline on maailma vanim linn, mille asutamise täpne aeg on teada? Seda tõendab linnast leitud kiilkirjas
kivitahvel. Nimi on pärit Urartu kindlusest Erebunist, mille praeguse linna asukohale rajas aastal 782 e.kr kuningas
Argisti I. Tuntud legend pajatab, et nimi on pärit Noa suust. Kui vesi oli juba küllalt alanenud, hüüdis ta: “Maa
paistab! Maa paistab!” Seda muidugi kohalikus keeles. Tänapäeval on tegemist miljonilinna, oma riigi pealinnaga.

3

Kes on pildil? 2004. aastal ei jäänud tal palju puudu, et saada
USA presidendiks. Nüüd on ta president Obama esimene valik
riigisekretäri (välisministri) kohale.

4

24. veebruaril tähistatakse selle riigi lipu päeva. Näete
lipu varianti XIX sajandi lõpust, tänapäeva lipp ei erine
sellest kuigi palju. Mis riigiga on tegemist?

5

See lennuk oli Boeing B-29 Superfortress pommitaja ning sai nime piloodi Paul Tibbetsi ema järgi. 6. augustil 1945.
aastal sai sellest esimene lennuk, millelt heideti sõjarelvana aatompomm. Praegu asub lennuk Rahvuslikus
Aeronautika- ja Kosmosemuuseumis (NASM) Washington D.C.-s. Lennuki järgi sai nime ka ansambli OMD 1980.
aasta hitt. Mis nime kannab see lennuk?
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6

See kirikuvare asub ühes Euroopa miljonilinnas. Oma valmimise (1874) järgsel
paaril aastal oli see maailma kõrgeim hoone. 1876. aastal võttis tiitli üle Rouen’i
katedraal. Teisel pildil on selles linnas asuv sadam, mis on veomahtude poolest
Euroopas suuruselt kolmas. Mis linnas need vaatamisväärsused asuvad?

7

28. veebruaril 2009 maeti Kuramaal liivi rannakülas Kūolkas arvatavalt viimne emakeelne liivlane Viktor Berthold,
kes oli pärit Vaide küla Zūonkõ talust. Peale tema surma elab Lätis veel 176 inimest, kes peavad ennast liivlaseks.
Eestis elab 5 liivlast. Millises riigis elab aga koguni 235 liivlast (2001. a. rahvaloenduse andmetel)? Selles tollal 48
miljoni elanikuga riigis elas ka 2868 eestlast. Muide, riigi peaministri vanaisa Robert Pahla oli eestlane ja elas
Laiusel.

8

International Bank Note Society on alates 2004. aastast valinud lõppenud aastal välja antud ilusaimat rahatähte.
Siin on 2010. aasta võitja tagakülg. Näha on riigi siluetti, samuti ekvaatorit – pealinn asub sellest otsejoones 30 km
põhja pool. Mis riik?

9

Millist kahte Eesti saart eraldab väin nimega Hari kurk?

10

Luis Alfredo Garavito Cubillos, Pedro Alonso López ja Daniel Camargo Barbosa on Wikipedia andmetel kolm
maailma läbi aegade suurima ohvrite arvuga sarimõrvarit (kahel esimesel neist on oletatavasti ligi 400 ohvrit,
kolmandal u 150). Nad kõik olid spetsialiseerunud laste tapmisele. Huvitaval kombel on nad kõik pärit ühest riigist.
Riigil on maismaapiir 5 riigiga. Mis riik?
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11

2009. aastal teatas ühte riiki alates aastast 2000 juhtinud
president Josefa Iloilovatu Uluivuda oma tagasiastumisest
tervislikel põhjustel. Sel ajal oli ta juba 88-aastane ning seega
üks maailma vanimaid riigijuhte. Tema asemel sai
presidendiks senine asepresident, 68-aastane Epeli
Nailatikau. Ekspresident säilitas siiski oma tiitli Tui Vuda. Riik
sai iseseisvaks 1970. aastal, jäädes Rahvaste Ühenduse
liikmeks. Jaanuarist 2013 tulid käibele uued dollarid, kus
Elizabeth II asemel on kujutatud kohalikku floorat ja faunat.
Millisest riigist on jutt?

12

Kui Johannes Aavik omal ajal sõna "luger" välja mõtles, ei pidanud ta silmas mitte e-raamatute lugemist, vaid üht
mõistet inimese anatoomiast. Mida?

13

Mitmel pool Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas on üheks suuremaks roaks praetud ***. Roa valmistamiseks tuleb ühe
retsepti kohaselt küsitava looma sisse toppida lammas, lambasse kanad, kanadesse kala ja kaladesse omakorda
muna. Rooga serveeritakse väga erilistel puhkudel, nt šeikide pulmades, kuna selle valmistamine on väga kulukas –
valmistamiseks võib mõningate andmete kohaselt kuluda üle 2,5 tonni puid. Guinnessi rekorditeraamatu järgi on
tegu „maailma suurima menüüsse kuuluva roaga“. Mis loom on see suurim?

14

Eesti ja kogu Baltimaade kõrgeim tipp on Suur Munamägi (umbes 318m üle merepinna). Eestis on aga veel üks
mägi, mis on üle 300 m kõrge. Nimetage see 304 meetri kõrgune mägi.

15

Mis lind on pildil? Eestis on neid põlismännikute elanikke järel
veel 3-4 tuhat. Talvel toituvad nad peamiselt männiokastest ja
neid läheb kuni 4 kilo kaaluval linnul päris palju vaja.
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Küsime mäestikku Aafrika loodeosas. See kulgeb ida-lääne suunas läbi Maroko, Alžeeria ja Tuneesia ning selle
kõrgeim tipp on Toubkal (4165 m). Mäestik koosneb edelast kirde suunas paiknevatest ahelikest, kõrgplatoost ja
tasandikest. Mis mäestik? Sama nime kandis ka üks titaan.

17

Inglismaal kutsutakse selle kala nimega
keigareid, kuna kalal on hõbedane kõhualune ja
sebramustriline rohekas-sinine selg. Kala on
ookeanikalastuses tuntud püügiobjekt, nt. Norra
jõgedes on see kala sama tavaline kui meil särg
ja ahven. Kala on parim külmsuitsutatult ja
marineeritult, on tavaline müügiobjekt ka Eesti
kaupluste lettidel. Olgu öeldud, et kulinaarselt
töödelduna kannab kala teist nime kui meres
ringi ujuvana. Küsime selle kala mõlemat nime! (järjekord pole oluline)

18

Milline on ainus päikesesüsteemi planeet, mis pöörleb võrreldes teistega vastassuunas?

19

Küsitavat taime kasvatati vanasti paljudes taluaedades. Teda tunti ka
tapu nime all ning kasvukohta nimetati tapuaiaks. Kevadisi noori võrseid
söödi keskajal kui „vaese mehe sparglit“. Kuid ka kaasajal on noori
võrseid delikatessina hakatud sööma nii Saksamaal, Belgias kui
Inglismaal. Neid serveeritakse värskelt vinegretikastmes, ürtidega
keedetult ja võis küpsetatuna. Mis taim?

20

Millises linnas see hoone asub? Valmis
ta 2012. aasta novembris.
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21

22

Selle 1689 asutatud Rootsi firma ülemaailmne peakorter on ammugi juba Belgias, Rootsis
asub see Jönköpingi-*** kaksiklinnas. Mis nime kannab see teine linn, mis firmale ka oma
nime on andnud?

See Utah’ Jazzi korvpallur (s 1962) on NBA ajaloo enim resultatiivseid sööte
ning vaheltlõikeid teinud mängija. Koos võistkonnakaaslase Karl Malone’iga
peetakse teda üheks parimaks mängijaks, kes pole võitnud NBA tiitlit. Kes?

23

Mis on Archimedese konstant? Vastust saab väljendada ühe tähemärgiga.

24

See on ainus alla 10 miljoni elanikuga riigis (2010. a andmetel ca 9 300 000 elanikku) asuv linn, milles on peetud nii
suveolümpiamänge (ametlik olümpialinn) kui ka jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalmäng. Mis linn?

25

Küsitava tegelase autoriks on jaapanlane Yuko Shimizu. Küsitav tegelane figureerib väga erinevatel toodetel nagu
näiteks kotid, kleepsud, rösterid, televiisorid, ehted, majapidamistarbed jne. Ta kannab lipsukest vasakul kõrval
ning tema pikkus on 5 õuna ja kaal 3 õuna. Hiljuti alustas Tallinnas tootmist Hispaania firma Atienza & Climent
tehas, mis valmistab ka küsitava tegelase mänguasju. Kellest on jutt?
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26

Näete ühe jäähokiklubi embleemi. Just sellest klubist mängis
Vancouveri taliolümpial kõige enam mehi, nimelt 17. Mis klubi?
(linn – 1 punkt)

27

See on satelliit-positsioneerimissüsteem, mis töötati välja NSV Liidus ning mida praegu juhib ja haldab Venemaa.
Süsteemi alternatiivideks on USA Globaalne positsioneerimissüsteem (GPS), Hiina kompass-navigatsioonisüsteem
ja Euroopa Liidu planeeritav Galileo positsioneerimissüsteem. Süsteemis on 24 satelliiti, mis asetsevad orbiidil
19100 km kõrgusel. Selle arendamist alustati 1976. aastal eesmärgiga saavutada globaalne kattuvus 1991. aastaks.
Satelliitide ülessaatmist alustati 12. oktoobril 1982. Ebapiisav rahastamine ja satelliitide lühike eluiga viis selleni, et
2001. aastal vähenes satelliitide arv kuueni. Seejärel võttis valitsus vastu otsuse süsteem taastada. Satelliitide
koguarv on praeguseks 26. Tegemist on föderaalse kosmoseagentuuri kalleima projektiga, mis näiteks 2010. aastal
neelas kolmandiku organisatsiooni eelarvest. Mis süsteem see on?

28

Küsitav viiekordne olümpiavõitja ja 52-kordne USA meister sündis praeguse Rumeenia
aladel sakslastest (švaablastest) vanematele sünnipärase eesnimega Jànos. Üheaastaselt
emigreerus ta koos perega USA-sse. Olümpiavõitudest enam on ta tuntud siiski tänu
oma filmirollidele. 1930. ja 1940. aastatel kehastas ta kaheteistkümnes filmis Tarzanit.
Kes?

29

Meeste suusatamise 4x10 km teatesõit on maailmameistrivõistlustel kavas alates 1933. aastast ning
olümpiamängudel alates 1936. aastast. Tavaliselt on võidud läinud põhjamaadesse: Norral on 13 MM ja 4 OM
kulda, Rootsil vastavalt 7 ja 5, Soomel 5 ja 4, NSV Liidul 2 ja 3. Veel üks riik , sugugi mitte põhjamaine, on saanud 2
MM ja 2 OM kulda. Mis riik?

30

Heinrich Engelhard Steinweg asutas 1853. aastal New Yorgis Manhattanil oma firma ja asus tootma tooteid, mis
juba alates 1855. aastast võitsid näitustelt auhindu. 1860. aastatel ehitati New Yorki kvartalisuurune tehas ja selle
ümber tekkis hiljem lausa tööliste linnak. Teine tehas rajati 1880. aastal Saksamaale Hamburgi. 1900. aastaks
toodeti kahe tehase peale kokku umbes 3500 toodet aastas, tänapäeval valmistatakse kummaski tehases aastas
umbes 1500 toodet, kusjuures ühe kokkupanemises osaleb 300 inimest ning selleks kulub aasta aega. Firma on
aastast 1890 Suurbritannia kuningakoja ametlik nende toodetega varustaja, hiljem hakati varustama ka Itaalia,
Norra, Pärsia, Portugali, Rumeenia, Venemaa, Hispaania, Rootsi ja Türgi nobiliteeti. Küsime:
- mis on firma nimi?
- mis tooteid firma toodab?
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31

Erle Stanley Gardner (1889-1970) on kirjutanud umbes 130 raamatut, neist enamus kriminaalromaanid. 29
romaanis tegutsevad detektiivid Donald Lam ja Bertha Cool. 82 raamatus on peategelaseks hoopiski tuntum uurija.
Kes?

32

33

Pildil on peategelane ühest 2011. aastal Oscari
pälvinud filmist. Nimetage film.

Keda on maalinud Peeter Mudist 1974. aastal?

34

Kolm enimmängitud lavatükki Eestis 2012. aastal olid Oliver 15300 vaatajaga, Pähklipureja 18800 vaatajaga ja
küsitav etendus 25300 vaatajaga. Mis oli populaarseima etenduse pealkiri?

35

Need kaks daami said 1970-ndatel kuulsaks üle maailma.
Mõlema eesnimi algab A-tähega. Mis neid ühendab?
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Pildil on näitleja Fay Wray (1907-2004) filmis, mis
tegi ta maailmakuulsaks. Režissöör Merian Cooper
pakkus talle selle rolli sõnadega „Sa hakkad
koostööd tegema kõige pikema ja brünetima
Hollywoodi staariga“. Mis 1933. aasta film?

36

37
38

UNICEFi Eesti Rahvuskomitee presidendiks on aastast 1998 Elle Kull. Kes on UNICEFi Eesti noortepatroon? Ta on
esinenud Eurovisiooni lauluvõistlusel Kiievis, paraku küll Eesti tol korral finaali ei pääsenud.
Selle pildi (vasakul) maalis 1883. aastal prantsuse
humorist Alphonse Allais (1854-1905). Oma teosele pani
ta pealkirjaks „Neegrite võitlus sügavas koopas öö
pimeduses“. Nimetage kunstnik, kelle kuulsast teosest
(vt. paremal) Allais 32 aastat ette jõudis.

39

Eestlastel on teadaolevalt esmakordselt olnud oma osa Oscarite jagamisel 1948. a., kui eelneval aastal valminud
filmis Farmeri tütar” (The Farmer´s Daughter) peategelast Katrin Holströmi kehastanud Loretta Young sai parima
naisnäitleja kuldmehikese . Kes oli see kirjanik, kelle teose “Juuraku Hulda” alusel see film tehti? Päris eestlaseks
teda küll pidada ei saa, aastast 1904 elas ta Soomes ja osales sealses poliitikas. Tol Oscari jagamise aastal töötas ta
muide Yleisradio peadirektorina.

40

Küsitav luuletaja on tuntud Eesti ainsa muusikavideote
edetabelisaate „Eesti TOP7“ saatejuhina. Talt on seni
ilmunud 2 luulekogu. 2009. aastal andis ta välja oma
debüütkogu “Me vaatame kuud, kuni jääme
pimedaks”. 2012. ilmus tema teine luulekogu “las ma
istun siin, kuni orkester mängib”. Tema loomingut on
kirjeldatud kui luulet, kus põimuvad omavahel
sundimatult ja humoorikalt nii linnakontekst kui palju
avaram maailm; sotsiaalsus ja erootika, helivõnked ja
sõnademüra. Lisaks on küsitav andunud Tartu
Tammeka fänn, jalgpalliga annab seostada ka tema
perekonnanime. Kes ta on?
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Vastused
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

habemeajaja (juuksur)
Jerevan
John Kerry
Mehhiko
Enola Gay
Hamburg
Ukraina
Uganda
Hiiumaa (Harilaid) ja Vormsi
Kolumbia
Fidži
luukere
kaamel
Vällamägi

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

15
16
17
18
19
20

metsis
Atlas
skumbria ja makrell
Veenus
humal
Narva (kolledži hoone)

35
36
37
38
39
40

Husqvarna
John Stockton
π (pii)
Stockholm
Hello Kitty
Riia Dünamo
GLONASS
Johnny Weissmüller
Itaalia
Steinway klaverid
Perry Mason
Lydia Koidula
Toy Story (3. film)
Kosmonaut Lotte (Vanemuine, peaosas
Gerli Padar või Luisa Värk)

ansambel ABBA
King Kong
Laura Põldvere
Kazimir Malevitš
Hella Wuolijoki
Siim Kera

Küsimused: Mart Vellama, Ants Siim, Kaarel Siim, Reinhold Mutli, Indrek Salis, Juhan Teder, Jevgeni Nurmla,
Tenno Sivadi, Alar Heinaste, Kaspar Kask, Aare Olander
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