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1 Millise summa muutust läbi ajaloo on alljärgnevalt kajastatud? Aastal 1901 maksti see summa välja esimest korda. 
Rahaühikut me ei ütle, aga eurodes on 2012. aasta summa ligikaudu 930 000. 

  

  

2 Venemaa linn Tšeljabinsk on kuulus ka muul moel peale äsjase meteoriidi. 1939. aastal sündis seal üks seade, mis 
on saanud kuulsaks üle maailma ning mõnel pool kasutusel tänini. Selle levinuim versioon kannab ametlikku 
lühendit BM-13, milles BM tähendab Bojevaja Mašina. Levinud nime sai seade ühe populaarse laulu järgi. Sama 
nime kannab Vene jalgrattatiim, mis loodi 2009. aastal. Abiks on ka, kui meenutate, kelle ukaasiga asutati 1783-
1784 Võru ja Paldiski linnad. Millest on jutt? 

  

3 Teismelisena kogus pildilolev ameeriklane kuulsust vetelpäästjana – ta 
päästis 1926.–1933. aasta suvedel väidetavalt 77 inimest. Hiljem on olnud 
tegev sporditeadustaja, filminäitleja ning poliitikuna. Ta on pääsenud 
atentaadikatsest. Nagu üks tuntud naisterahvaski, kellega ta hästi läbi sai, 
põdes küsitav Alzheimeri tõbe. Kes? 

 
 

  

4 1954. aasta novembris tuuakse Eestisse, Jämejala haiglasse üks tuntud patsient. Kuid juba kuu aja möödudes 
viiakse ta siit jälle ära, kuna võimude sõnul ilmutavad eestlased tema vastu „ebatervet uudishimu“. Mees suri 
1956. aastal Kalinini oblastis Buraševos. Urmas Vadi näidendis "Ballettmeister" püüab sama meest haiglast päästa 
üks rahvatantsuansambliks maskeerunud seltskond. Kes oli see patsient? 

  

5 

 
Näete ühe linna panoraami aastal 1871. Pilt on pärit Paldiski – Peterburi raudtee valmimise puhul koostatud 
fotoalbumist. Täna on neist tornidest püsti üksainus. Mis linn? 
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6 Pildil nähtav noormees saab täna 46-aastaseks ning kolme päeva pärast 
saab temast ühe riigi kuningas. Pärast seda, kui tema ema teatas jaanuari 
lõpus, et loobub troonist, hakkas internetis levima pilapilt, kus mees hoiab 
silti: "Mu ema ütles, et kui ma kogun miljon like'i, siis teeb ta minust 
kuninga". Mis on selle viimaseid päevi kroonprints oleva mehe nimi? (Riigi 
eest saab ühe punkti)  

  

7 Tänavustel Eesti muusika päevadel esietendus Eestis elava USA helilooja Eugene Birmani lühiooper "Nostra Culpa". 
See on omapärane teos selles suhtes, et tugineb ühe eestlase ja ühe ameeriklase majandusalasele vaidlusele 
Twitteris. Mõlemat rolli laulis sopran Iris Oja. Kes vaidlesid? 

  

8 Mis riigi lippu sel 1000-ruupialisel rahatähel heisatakse? 

 

  

9 USA presidendivalimiste süsteemi eripära tõttu võib juhtuda, et üleriigiliselt rahvalt enim hääli saanud kandidaat ei 
saagi presidendiks. Seda on ajaloos juhtunud kahel korral: esimest korda 1876. aastal, kui häältearvu poolest oli 
edukam demokraatide kandidaat Samuel Tilden, ent valituks osutus vabariiklane Rutherford B. Hayes, teist korda 
märksa uuemal ajal. Küsime, kes olid kaheks osaliseks teisel korral - ehk et kes sai rohkem hääli, ent valituks ei 
osutunud ning kes küll vähem, ent sellest hoolimata presidendiks? Lisame, et asepresidendi kandidaadid olid siis 
Dick Cheney ja Joe Lieberman. 

  

10 Hiljuti tõusis Suurbritannia iTunesi müügiedetabeli tippu kuuldav pala, mis pärineb 1939. aasta filmist "The Wizard 
of Oz". Laulu ostmisega väljendasid palju inimesed meelsust ühe sündmuse suhtes. Millise? 
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11 Mis on fotol? 

 

12 Mis linnast 
on pildid? 
See kunagine 
pealinn asub 
linnulennult 
Tallinnast u 
500 km 
kaugusel. 

  

13 Kahe maailmasõja vahel ja ka II Maailmasõja ajal võis ühe Euroopa riigi kohta öelda, et „ilma kuningata 
kuningriiki“ valitseb regendina „ilma mereväeta admiral“. Selle riigi esimese kuninga kroonis paavst aastal 1000, 
alates 1526. aastast kuulus kuningakroon Saksa keisritele. Nimetage riik (1 punkt) või see valitseja (2 punkti)! 

  

14 See Vahemere piirkonnas 11.-19. sajandil kasutusel olnud keel on tuntud ka kui sabiri keel. Tegemist oli Põhja-
Itaalia dialektidel põhineva segakeelega, kuhu lisandus hispaania ja portugali elemente, aga ka laene türgi, kreeka, 
prantsuse ja araabia keelest. Selle keele abil said Vahemere piirkonna meremehed ja kauplejad omavahel 
suheldud, hoolimata nende emakeelest. Selle keele kohta kasutatav termin Lingua *** on saanud kõigi segakeelte 
või rahvusvahelise suhtluse põhikeelte üldnimetajaks. Mis sõna sobib tärnide asemele? 

  

15 Maailma lühima rannajoonega (ca 4 km) riik ja 
maailmas pikkuselt teise rannajoonega (CIA The 
World Factbook’i andmetel ca 54 000 km, ehk 
rohkem kui Maa ümbermõõt ekvaatori kohalt) 
riik, mis geograafiliselt on muidu äärmiselt 
eriilmelised, on sarnased selles osas, et nende 
lipud on peaaegu identsed. Küll aga on nende 
riikide vapid üsna erinevad. Nimetage need kaks 
riiki.  

  



 X Eesti koolinoorte meistrivõistlused mälumängus 

 Geograafia ja loodus II 

 
Finaal - Viimsi, 27. aprill 2013 

http://koolinoorte.kilb.ee/ 

16 Kui Ameerika looduseuurija 1813. aastal mööda Ohio jõge Hardensburghist Louisville’i reisis, sattus ta nägema ühe 
linnuparve ülelendu. Imeline nähtus kestis lausa kolm päeva – nii palju oli neid sulelisi. Hämmastav on aga see, et 
sajand hiljem oli liik juba välja surnud. 1900. aastal lasi üks poisike õhupüssist maha viimase metsiku isendi ning 
1914. aastal suri viimane tehistingimustes (Cincinnati loomaaias) peetud lind. Veel sajand hiljem on teadlastel 
plaan liik kloonimise abil taas ellu äratada. Mis linnuliik (Ectopistes migratorius)? Samasse sugukonda 
(Columbidae) kuulub ka üks Eestiski arvukas linnuliik, keda on peamiselt ilu otstarbel ka kodustatud.  

  

17 Vasakul on üks linnapea ja paremal 
tema ametikorter, Norman Fosteri 
projekteeritud ja 2002. aastal 
valminud uus raekoda. Mis linn? 

  

18 Küsitav riik on viimase veerandsaja jooksul korduvalt uudistekünnise ületanud seoses oma agressiivse suurema 
naabriga, kes teda ka rünnanud on. Selle riigi nö paraadhümn on tõenäoliselt maailma kõige lühem, selle 
esitamine võtab keskmiselt aega u 16 sekundit. Selles pindalalt rohkem kui kaks korda Eestist väiksemas riigis elab 
ligikaudu 3 miljonit inimest. Kui arvestada SKT-d inimese kohta (2011. a), on tegu maailma rikkuselt 5. riigiga. Mis 
riik? 

  

19 Kui paluda nimetada kõik maailma iseseisvad riigid, mille nimi lõpeb liitega „-stan“, siis 
ilmselt pakuks enamik geograafias kodus olevaid inimesi välja nimekirja, mis koosneb 
seitsmest riigist: Kasahstan, Usbekistan, Turkmenistan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, 
Afganistan ja Pakistan. Tegelikult on maailmas veel üks „-stan“-riik, aga seda vaid nende 
enda keeles, kus riigi nimeks on Hayastan. See nimi tuleneb nende legendaarse esiisa 
Hayki nimest. Millise nime all tunneme meie ja ülejäänud maailm seda riiki? Selline on 
riigi lipuvärvides kontuur:  

  

20 Läänemaal elavate šaakalite näol on Eesti fauna täienenud ühe 
küllaltki suure imetajaliigi võrra. Järgmiseks sarnaseks uueks liigiks 
võib osutuda loom, kelle ladinakeelseks nimeks procyon lotor. Omal 
ajal toodi ta Põhja-Ameerikast Saksamaale väärtusliku 
karusloomana. Farmides peetava looma levimine Saksamaa 
loodusesse sai hoo sisse II Maailmasõja ajal, kui farmid hävisid ja 
hulk loomi pages metsadesse (nüüdseks on ta end sisse seadnud ka 
linnades). Praeguseks on ta levinud ka Poolasse ning juhukülalisena 
on teda juba nähtud Leedus, seega ei pruugi enam kaua minna, kui 
ta jõuab Eestissegi. Mis loom? 
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21 Küsitav (s. 1982) on hetkel maailma 4. reket ja seega Hispaania 
esitennisist. Ta on tuntud „raudse“ võitlejahingega mängijana, kelle 
meelisväljaku-katteks on savi. Tema servid ning löökide tugevus jäävad küll 
teistele tippudele alla, aga selle kompenseerib ta oma kiiruse ja 
vastupidavusega. Hoolimata oma stabiilsusest pole tal õnnestunud suure 
slämmi turniiri võita. Parimaks saavutuseks on poolfinaal, kuhu ta on 
jõudnud viiel suure slämmi turniiril. Kes?  

  

22 Lisaks tuumalaengutel põhinevale jaotusele rühmadeks 
ja perioodideks on Mendelejevi tabeli elemente võimalik 
liigitada rühmadesse ka muude tunnuste alusel, nt. 
omaduste sarnasuse põhjal. Joonisel roheliste 
kastikestega ära varjatud elemendid, mis on füüsikalistelt 
ja keemilistelt omadustelt sarnased elemendid ning mida 
sageli on koos võimalik leida ühtedest ja samadest 
mineraalidest, moodustavad nn. ***-rühma, mida 
kutsutakse rühma alumise parempoolseima elemendi, 
aatomnumbriga 78, järgi. Mis element sobib tärnide 
asemele? 

  

23 Kiirrongi tamburis on istet võtnud kaks oma ala tähte. Koos 
tulid nad 2012. aastal ühe jalgpalli suurriigi meistriks. Mis klubi 
koosseisus? (riigi eest saab 1 punkti) 

  

24 Mis nime kannab Apple'i vedelkristallekraan, mis on nende sõnul nii hea lahutusvõimega, et tavalise vaatekauguse 
juures ei erista inimese silm enam piksleid? Ekraan on kasutusel mitmete Apple'i toodete juures (iPhone, iPad, 
MacBook Pro) ning on saanud nime ühe inimese silma osa järgi.  

  

25 Mainekas Oxfordi seletav sõnaraamat valib igal aastal Aasta sõna. 2012. aastal sai selleks üks kolmetäheline 
lühend. See lühend viitab 1987. aastal loodud graafikaformaadile, mis võimaldab teha lühikesi, korduvaid 
animatsioonijuppe. Sellised klipid on netis praegugi väga populaarsed. Näete ekraanil, kuidas ahv teisel selga 
sügab. Mis sõna/failiformaat? 
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26 Kes on fotol olev agronoomiharidusega akadeemik? Tänavu saab ta 75-aastaseks. 

  

27 Aastal 1922 korraldas Eesti esimese suure rahvusvahelise võistluse. 15 medalist jääb koju 11. Maailmameistriks 
tulevad teiste seas Saul Hallap, Harald Tammer ja üks hilisem olümpiavõitja. Millise spordiala maailmameistri-
võistlused toimusid Eestis 1922. aasta aprillis? 

  

28 Rahvusvahelises mõõtühikute SI süsteemis on 7 põhiühikut. Neist 2 on saanud nime inimese järgi. Millised? 
 

  

29 Noormees pildil juhib 8223 punktiga tänavust maailma 
kümnevõistluse edetabelit. Kes? 

  

30 Euroopa suurima showcase-festivali Eurosonic põhiprogrammis astusid 
tänavu üles ka kaks Eesti esinejat: Iiris ning see metal-bänd, mille liikmed on 
Magnus Andre ja Jarmo Nuutre. 2008. aastast tegutsev ansambel 
iseloomustab end "kõige raskema duona Maal (ja kaugemalgi)". Nad on 
avaldanud EP "Tundra" ning täispikad plaadid "EOS" ja "Scaled". Lisaks 
mitmele üle-Euroopalisele kontsertreisile on nad tuuritanud ka Jaapanis, 
Austraalias, Venemaal ja Balkanimaades. Mis ansambel? Sama nime kandis 
1903 kuni 1992 eksisteerinud automark, mille logo on selline:   
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31 Pildil oleva naise isa on legendaarne Eesti laulja Tõnis Mägi ja emaks nii tantsija kui ka 
näitlejana tuntust kogunud Laine Mägi. Küsitav nendega sama nime ei kanna, kuna 
on abielus näitlejaga, keda suur osa saalisviibijaist väga hästi teab. Naine on 
tegutsenud ema eeskujul peamiselt tantsijana, viimasel ajal aga näitlejana. Näiteks 
võib teda kohata ühes Eesti menuseriaalis. Kes?  

  

32 Selle uhke tätoveeringu omanik on 
viimastel aastatel silma paistnud 
osalemistega hittfilmis „Hangover“ ja 
selle edukas järjes (viimases astub ta 
üles lauljana). Spordis jäid tema 
parimad ajad 1980-ndate teise 
poolde, 1990-ndad tõid aga mitmeid 
skandaale ja tagasilööke. Kes? 

 

33 Millise 1871. aastast pärineva ooperi lavastusest võiks pärineda 
alljärgnev stseen? 

 

   

34 Kes on see 
kunstnik, kelle 
maale näete? 
Tema kaks 
poega olid 
filmirežissöörid 
ning kolmas 
näitleja. Temast 
tehtud film 
jooksis äsja 
Eesti kinodes. 

   

35 See 1967. aastal asutatud bänd tegutseb tänapäevalgi. Nime on ansambel saanud oma kitarristist juhi järgi, kes 
on sündinud Mehhikos 1947. aastal. Laiema publikumenu osalisaks said nad pärast oma esinemist Woodstocki 
festivalil (1969) ning plaadi „Abraxas“ üllitamist (1970). Kuuletegi katkendit Woodstockilt 1969. Mis ansambel? 
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36 Urmelid sünnivad siis, kui keegi teeb südamest tuleva heateo. Nad on 
pöidlapikkused  ja karvased, igaüks ise värvi. Nad on tagasihoidlikud ja 
natuke häbelikud. Üldiselt on nad inimeste moodi , kuid kunagi pole 
nad vägivaldsed ega kurjad. Nad tajuvad kurbust ja teevad omalt poolt 
kõik, et seda leevendada .Nad oskavad ehitada unenägusid. 
Veebruarist alates kaunistavad nad Tallinna lastehaigla seinu. Kelle 
loodud on need tegelased? Näete nende autorit (kirjanikku) siin pildil.  

  

37 Kui majandusajakiri Forbes reastas eelmisel aastal hiphopimaailma edukaimad 
rahateenijad, siis ülivõimas liider oli mees, kelle kodanikunimi on Andre Romelle 
Young. 1965. aastal sündinud mehe aastateenistuseks oli 110 miljonit dollarit. 
Legendaarses räpikollektiivis N.W.A. kuulsaks saanud mehe esikoht on üllatav, 
kuna 1999. aastast pole ta uut materjali eriti avaldanud. Küll on ta edukas 
produtsent ning samuti audiotehnikat ning kõrvaklappe tootva firma Beats 
kaasomanik. Kellest on jutt? Vastamise hõlbustamiseks olgu mainitud, et 2. ja 3. 
kohal olid vastavalt Diddy ja Jay-Z. 

  

38 Selle setu näitleja tuntuim filmiroll on Mait Kukemeri filmis „Ideaalmaastik“. Temast endast on tehtud film  
„***: mina jään ellu“. Mis nimi sobib tärnide asemele? 

  

39 Pilt sellest kunstnikust leidub Mart 
Juure uues luulekogus “Jooks ümber 
Pühajärve”, millele joonistas pildid 
Allan Hmelnitski. Tegelikult näeb ta 
välja veidi teisiti. Tegu on ühe 
tunnustatuma kaasaegse eesti 
kunstnikuga. Kes on see kunstnik?  

  

40 Laulja on pärit Kuressaarest ning abielus dirigent Peeter Sauliga. Helilooja on lisaks oma lauludele tuntud kui eesti 
kergema muusika ajalookroonik. Helilooja tähistas hiljuti 90. sünnipäeva ning laulja – uskumatu küll – sai mullu 
suvel 80. Kes laulab ning kes on helilooja?  

  



 IX Eesti koolinoorte meistrivõistlused mälumängus 

 Varia I 

 
Finaal - Viimsi, 27. aprill 2013 

http://koolinoorte.kilb.ee/ 

41 Pildil kujutatud aadlimees (krahv, ingl. k. earl) oli Suurbritannia peaminister aastatel 
1830–34. Tema järgi nimetatud toodet võime leida praktiliselt igast hästivarustatud 
toidupoe bakaalkaupade letist. Mis toode see on? (vaja on kaubamärgi nime)  
 
 

  

42 “***: Ootamatu teekond”, “***: Lohekõrb”, “***: Sinna ja tagasi”. Milline ühine sõna sobib kõigi kolme pealkirja 
juurde? 

  

43 Maailmas kogub populaarsust ühisrahastuse (crowdsourcing) mudel, milles loomeprojektid koguvad vajaliku 
summa kokku tänu paljude inimeste väikestele annetustele. Maailmas tuntuim sellelaadne veebileht on 
Kickstarter, mille edukamad projektid on näiteks kell Pebble, videomängukonsool Ouya ja Veronica Marsi 
filmiprojekt. Mis nime kannab Eesti ühisrahastuse platvorm, mis pärjati äsja kodanikuühiskonna eriauhinna ja 
parima e-teenuse auhinnaga kaasamise kategoorias? Selle abil on ilmunud näiteks Liisi Koiksoni viimane plaat ning 
valmimas on Daniel Vaariku kommunikatsiooni käsiraamat. 

  

44 Esimese oktobassi konstrueeris 1850. aastal Jean-Baptiste Vuillaume. Et sellega normaalselt toime tulla, tuleb tooli 
peale ronida, kusjuures paremini saab hakkama kahekesi. Oktobass on maailma suurim *** - mis asi? 

  

45 USA muusikaajakiri „Rolling Stone“ reastas 21. sajandi 
esimese kümnendi parimaid poplaule ning jõudis 
järeldusele, et esimene oli ühe USA bändi 
debüütalbumi debüütsingel aastast 2006. Laul püsis 
Briti singliedetabeli esikohal 9 nädalat järjest, lõpuks 
otsustasid bänd ja plaadikompanii singli Briti poodidest 
kokku korjata, et „fännid jääksid laulu meenutama hea 
sõnaga, mitte ei tüdineks sellest“. Laulu video läbivaks 
motiiviks on psühholoogiast tuttav Rorschachi 
tindiplekkide test (vasakul). Mis ansambel ja mis laul? 
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46 Aastal 1986 lõpetas ajakirjas Noorus oma populaarse rubriigi Tõnu Ots. Üheksa aasta jooksul laekus rubriiki ligi  
100 000 küsimust ja kirja. See oli nii populaarne, et ka Ruja tegi sellest laulu. Muu hulgas oli see rubriik 
peatoimetaja Vello Pildi vallandamise üheks põhjuseks. Mis rubriik? 

  

47 Sellel 1969. aastast pärineval fotol on USA president Richard 
Nixon lennukikandja USS Hornet pardal, vestlemas laeval 
karantiinis olevate meestega. Kust on mehed saabunud? 

  

48 Tõenäoliselt on paljud teist ka ise seda teinud. Ent kui teile on 
seepärast enamasti osaks langenud kas lihtsalt halvakspanev pilk või 
halvemal juhul ka otsene kurjustamine, siis tädi nimega Rosa Parks 
(1913–2005; pildil paremal) sai selle tõttu lõppkokkuvõttes nii 
kuulsaks ja tunnustatuks, et aastal 2013 avab riigi president tema 
monumendi. Mida tegi või õigemini öeldes ei teinud Rosa Parks 1. 
detsembril 1955 Montgomery linnas, et ta nii kuulsaks sai?  

  

49 2011 märtsis avaldas mainekas moe- ja elustiiliajakiri 
Vogue portreeloo fotol koos abikaasaga kujutatud 
naisterahvast, mille pealkirjaks „A Rose in the Desert“ 
(„Kõrberoos“). (Loo pealkirja panemisel peeti silmas ilmselt 
seda, et üks kuulsaid roosisorte on saanud nime daami 
kodulinna järgi.) Varsti pärast seda alanud sündmuste 
tõttu aga eemaldas Vogue loo oma veebilehelt. Mis on 
kõnealuse daami (ja ühtlasi tema abikaasa) perekonna-
nimi? Koos moodustavad nad ühe riigi presidendipaari. 

  

50 Mis bänd esineb? 
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Küsimused: Ove Põder, Arko Olesk, Tiit Naarits, Mart Vellama, Ants Siim, Indrek Salis, Kaspar Kask, Aare Olander 

Muusika ja video: 

10 http://www.youtube.com/watch?v=PHQLQ1Rc_Js 

25 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Babboons_Cinemagraph.gif  

35 http://www.dailymotion.com/video/x5cgu6_santana-soul-sacrifice-woodstock-19_music  

40 http://www.youtube.com/watch?v=jze1HJLUp7c 

45 http://www.youtube.com/watch?v=bd2B6SjMh_w  

50 http://www.youtube.com/watch?v=-C5glRZ5zlg  

 

 

1 Nobeli preemia suurus 26 Hando Runnel 

2 katjuša 27 tõstmine 

3 Ronald Reagan 28 Amper ja Kelvin 

4 Konstantin Päts 29 Maicel Uibo 

5 Narva 30 Talbot 

6 Willem Alexander (Holland) 31 Liis-Katrin Avandi 

7 T.-H. Ilves ja Paul Krugman 32 Mike Tyson 

8 Sri Lanka 33 Giuseppe Verdi „Aida“ 

9 George Bush ja Al Gore 34 Pierre-Auguste Renoir 

10 Margaret Thatcheri surm 35 Santana 

11 sinivaala pealuu 36 Birk Rohelend 

12 Kaunas 37 Dr Dre 

13 Ungari, Miklos Horthy   38 Kuku (Arvo Kukumägi) 

14 lingua franca 39 Jaan Toomik 
15 Monaco ja Indoneesia 40 Heli Lääts ja Valter Ojakäär 

16 rändtuvi 41 Earl Grey tee 

17 London (linnapea Boris Johnson) 42 Kääbik 

18 Kuveit 43 Hooandja 

19 Armeenia 44 keelpill 

20 pesukaru 45 Gnarls Barkley, „Crazy“ 

21 David Ferrer 46 Doktor Noormann 

22 plaatina 47 Kuu 

23 Dortmundi Borussia (Reus & Götze) 48 ei pakkunud valgele istet 

24 retina display 49 Al Assad (Süüria presidendipaar) 

25 GIF 50 Terminaator 

    

http://www.youtube.com/watch?v=PHQLQ1Rc_Js
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Babboons_Cinemagraph.gif
http://www.dailymotion.com/video/x5cgu6_santana-soul-sacrifice-woodstock-19_music
http://www.youtube.com/watch?v=jze1HJLUp7c
http://www.youtube.com/watch?v=bd2B6SjMh_w
http://www.youtube.com/watch?v=-C5glRZ5zlg

