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1 See vana koeratõug on aretatud umbes 4 000 aastat tagasi Mongoolias. Paraku ei 
ole selle ajaga suudetud nende intelligentsi väga palju arendada – 
loomapsühholoog Stanley Coreni koostatud koerte intelligentsuse edetabelis on 
nad 80 tõu hulgas 77. kohal. Samas arvavad paljud nende omanikud, et seda 
tüüpi koerte intelligents on lihtsalt teiste tõugudega võrreldes teist tüüpi. Neid 
koeri iseloomustab muuhulgas ka sinakat värvi keel. Milline koeratõug? 

  

2 Pildiloleva taime kuivatatud õiepungad kuuluvad mitmesuguste 
kondiitri-, konservi- ja vorstitööstuses kasutatavate vürtsisegude 
koostisesse. Koos kaneeliga maitsestatakse sellega 
mitmesuguseid magustoite, koos mustapipraga aga küpsetatud 
veise-, lamba-, ja sealiha, hakklihatoite, puljongeid, linnuprae 
juurde antavaid kastmeid. Mis vürtsiga on tegemist?  

  

3 Kõrgeim Eestis registreeritud temperatuur on 1992. aastal Võrus mõõdetud 35,6o. Tänavu 7. augustil mõõdeti 35,4o 
ühes 2600 elanikuga Eesti linnas. See on merekuurort, mis saksa keeles on kandnud nime Hungerburg – Näljalinn. 
Nimi olevat pärit merehädalistelt, kes rannast ei leidnud midagi söödavat. Mis linn? 

  

4 Pildil on lind, kes alustab laulmist 
enamasti esimesena varahommikul, juba 
2 tundi enne päikesetõusu, ja lõpetab 
viimaste hulgas. Ta laulab väga ilusasti, 
teda on nimetatud abiööbikuks ja 
valeööbikuks. Linnu munad on 
sinirohelised, mustade tähnidega. Mis 
lind?  

  

5 See Eestis haruldane ja looduskaitse all olev loom 
on roti suurune. Selja poolt on ta punakaspruun, 
kõhu alt valge. Otsast valge tipuga on ka saba, mis 
aitab vaenlasi eksitada. Vaenlane, kes märkab 
saba, ründab seda ja loom pääseb ainult sabanaha 
kaotusega (see tuleb tal kergelt ära). Nii ongi üsna 
paljud loomad ilma sabata. Looma nimi enamikus 
Euroopa keeltes viitab sõnale „unine“, eesti keeles 
aga kannab sama nime üks taim, mille juur leiab 
mitmel pool kasutamist.  
Mis loom?  



 VIII Eesti koolinoorte meistrivõistlused mälumängus 

 Poliitika 

 
9. oktoober 2010 

www.kilb.ee 

6 Kirevavärviline ülipikkade sabasulgedega hundkveesal (quetzal) on küsitava Kesk-Ameerika 
riigi vabaduse sümbol ja rahvuslind. Ta on kujutatud ka selle riigi vapil ja lipul, samuti kannab 
selle riigi rahaühik selle linnu nime. Millisest riigist on jutt? Riigi ametlikeks keelteks on lisaks 
hispaania keelele 21 maia keelerühma keelt.  

  

7 Kes on need kaks ühe ja sama perekonnanimega meest (üks neist on poliitik, teine aga filmilavastaja)? 

  

  

8 Aastal 2009 valiti Euroopa Liidu riikides Europarlamendi liikmeid. Oma riigis kogus protsentuaalselt enim hääli 
Indrek Tarand. Kes kogus aga absoluutselt kõige rohkem hääli? Tegemist on ühe riigi peaministriga, kes on selles 
ametis juba kolmandat korda. 9 miljardi dollari suuruse varandusega kuulub talle maailma rikaste edetabelis 74. 
koht. 

  

9 Rahvusvaheline Kriminaalkohus andis 2009. aastal korralduse vahistada 
ühe Aafrika riigi võimulolev president Omar al-Bashir sõjakuritegude ning 
inimsusevastaste kuritegude pärast. Sellest hoolimata valiti ta 2010. 
aastal uuesti presidendiks. Ringi reisib ta ainult hävitajate saatel, et 
vahistamist vältida. Millise riigi president on Omar al-Bashir?  

  

10 14.aprillil 1561 jälgisid ühe saksa linna elanikud õudustäratavat spektaaklit. 
Erivärvilised objektid võitlesid mitme tunni jooksul üksteise vastu, pihtasaanud 
olla kukkunud maa sisse. Aastail 1927-1938 toimus just selles linnas igal aastal 
üks teistmoodi etendus – natsipartei NSDAP kongress (Reichsparteitag). Täna 
on selle Baieri linna elanike arv pisut üle poole miljoni. Mis linn?  
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11 Näete ühe Euroopa Liidu riigi pea- ja rahandusministrit, kes 
annavad siin teada, et riigieelarve puudujäägi tõttu (3,7%) on 
riik sunnitud loobuma taotlusest saada ERM II (Euroopa 
Vahetuskursi Mehhanism II) liikmeks. Tegelikult on selle riigi 
valuuta euroga niigi juba kindlalt seotud, enne eurot aga 
Saksa margaga – aastast 1997 suhtes 1000:1, aastast 1999 
suhtes 1:1. Mis riik? 
 

  

12 Igal eurotsooni liikmesriigil on õigus välja anda üks erikujundusega 2-eurone 
käibemünt aastas. Mis riik emiteeris 2009. aastal sellise kujundusega mündi? Münt 
meenutab üht pöördelist sündmust 29. märtsil 1809 tollase suurvürstiriigi ajaloos. 

  

13 
Mis linna nime kannab 1992. aastal Euroopa Liidu liikmesriikide poolt sõlmitud leping, millega pandi alus Euroopa 
ühisele majandus- ja rahaliidule? 

  

14 Kellele või millele viitavad kaks teineteise peale asetatud L-tähte kõigi euromüntide esikülgedel? 

  

15 2-eurostest mälestusmüntidest mõni üksik on pühendatud spordiüritustele. Esimese sellisega tähistati Ateena 
olümpiamänge 2004, teisega Torino OM-I 2006. Kolmas münt viitab küsitava riigi pealinnas juulis 2009 peetud  
2. Lusofonia spordimängudele, kus oli osalejaid 12 riigist.  

Mis riik selle mündi välja andis? 
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16 Nimetage see slaavi mütoloogia kohutav naisdeemon, kelle 
suu ulatus maast põrguväravateni. Elas kummalises majas, 
mille all olid kanajalad ja ümber inimluudest aed. 

  

17 Septembris möödus 65 aastat Jaapani kapituleerumisest II maailmasõjas. Lahinglaeva Missouri pardal kirjutasid 
aktile alla lisaks Jaapanile USA, Hiina, NSV Liit, Suurbritannia, Prantsusmaa, Austraalia, Kanada, Uus-Meremaa ja 
veel ühe riigi esindajad. Küsitava riigi esindajaks oli viitseadmiral Conrad Emil Lambert Helfrich, sündinud 1886. 
aastal Semarangi linnas Jaava saarel. Mis riiki esindas admiral Helfrich? 

  

18 Selle aasta kevadel toimunud teatraalsel-poliitilisel üritusel Ühtne Eesti on olnud 
eeskujusid ka varasemast ajaloost. Nii näiteks osales 1911. aastal Austria-Ungari 
Keisririigis riiginõukogu valimistel Rahuliku Arengu Partei Seaduse Raamides (Partei 
für gemäßigten Fortschritt in den Schranken der Gesetze ehk Strana mírného pokroku 
v mezích zákona), mille programm nägi ette orjuse taastamist, kojameeste 
riigistamist, loomade rehabiliteerimist, inkvisitsiooni taastamist, kohustuslikku 
alkoholismi jne. Kes oli selle partei juht, tuntud kirjanik? 
 

  

19 IX-X sajandil hirmutasid Euroopat Kesk-Aasiast pärit rändkarjakasvatajate röövretked. Aastal 955 tungisid nad 
Baierisse, kus tulevane keiser Otto I neid Lechfeldi lahingus võitis. Sealtpeale nad rahunesid ja aastal 1001 pälvis 
nende kuningas paavst Silvester II-lt tiitli „apostlik majesteet“. Mis rahvas? 

  

20 Nimi “Sanssouci” (tõlkes “muretu”) seostub viimasel ajal paradoksaalselt eelkõige 
Tšehhi klaasifirmaga. Samanimeline lossikompleks valmis aga XVIII sajandil ühe valitseja 
käsul. Kes oli see valitseja, kes laskis ehitada Sanssouci palee? Näete ka tema pilti.  
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21 Küsime aedvilja. Sellenimelist hüüdnime kandis legendaarne poolkaitsja ja 
jalgpalliõpetaja Arnold Kuulman, kelle saavutuseks on muu hulgas ka esimese 
värava löömine Eesti eest (tõsi küll, kaotusmängus 2:10 Soome vastu). Sama 
aedvilja tähendab tõlkes ühe Euroopa riigi valitsusjuhi (pildil; valitses 1982-1998) 
perekonnanimi.  

  

22 Elektroonilise rocki bänd Kraftwerk jõudis ühele spordivõistlusele pühendatud singliga 1983 aastal UK edetabelis 
22.kohale. Kakskümmend aastat hiljem andis ansambel välja samanimelise kogumiku, mis oli nüüd pühendatud 
võistluse 100. aastapäevale. Esimese võistluse aastal 1903 oli võitnud Maurice Garin, ametilt korstnapühkija. Mis 
spordivõistlusega on tegemist? 

  

23 Pildil oleva neiu isa Piotr ja vend Patrik on profijalgpallurid, ema Anna on 
mänginud oma riigi võrkpallikoondises. Tütar esindab üht teist riiki. Kes on 
pildil?  

  

24 Kuus korda on jalgpalli MM-de ajaloos maailmameistriks mitte tulnud võistkond jäänud kaotuseta. Viimati suutis 
seda Ricky Herberti juhendatav meeskond, kes lõi 3 mängus kaks väravat (Stan Smeltz ja Winston Reid). Mis riigi 
meeskond? 

  

25 Pildil on kahekordne Eesti meister aastast 2010. Tema isiklikud rekordid neil 
kahel alal on pärit aastast 1988. Kes? 
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26 Lõppeval nädalal on palju juttu olnud grafeenist. Millega on tegemist? 

  

27 Tänase seisuga vanima 
USA autofirma asutas 
šotlane David Dunbar *** 
1903. aastal. Firma 
kannab tema nime. 
Tänaseks on seda 
kaubamärki kandvad 
autod General Motorsi 

luksusbränd, mida müüakse Põhja-Ameerikas ja 
mõnes Aasia riigis. Pildil on 2010. aasta versioon 
mudelist LaCrosse. Mis autofirmaga on tegemist? 

  

28 Eesti esimene koolide arvutistamise projekt viidi läbi aastail 1987-1992. Kõik keskkoolid varustati Narva tehases 
„Baltijets“ valmistatud arvutiga. See kodukootud arvuti oli suht küündimatu, kuid algõpetuse andmiseks sobis ikka. 
Mis nime see arvuti kandis? Abi võib olla ühest tuntud koolivanasõnast.  

  

29 See firma sai alguse 1850.aastal Aachenis, kus üks ettevõtlik ajakirjanik pani liikuma postituvid 
Brüsselisse. Tema tuvid olid tunduvalt kiiremad kui postirong ja nii muutus börsiinfo liikumine 
Berliini ning Pariisi vahel tunduvalt kiiremaks. Aasta hiljem asendas tuvisid juba telegraafiliin,mis 
peatselt jõudis ka Londonisse. Mis firma?  

  

30 Kuidas nimetatakse islamiusus prohvet 
Muhammadi taevasse tõusmist? Seesama 
sõna tähistab atmosfäärinähtust (eriti 
kõrbealadel), kus kauged objektid tunduvad 
lähemana või teises kohas paiknevana. 

  

  

 



 VIII Eesti koolinoorte meistrivõistlused mälumängus 

 Kino & kirjandus 

 
9. oktoober 2010 

www.kilb.ee 

 

31 Seltskond, mille värvikamate tegelaste hulgas on näiteks Bam Margera, Johnny Knoxville, Steve O, Pee Wee Man, 
on jõudnud ka meie ekraanidele. Seriaalist on tehtud mitu filmi ja spin-offi. Mitmetes riikides seda seltskonda siiski 
ei näidata. Mis nime kannab see seriaal? 

  

32 Chris Krausi mängufilm „Polli päevikud“ esilinastus septembris 2010 Toronto 
filmifestivalil. Film on üles võetud valdavalt Pärnumaal. Kes mängib filmis 
haavatud anarhisti?  

  

33 See täna Eestis ilmuv ajakiri ilmub alates 1986. aastast. Tollal asutati see eesti- ja venekeelse kaksikväljaandena, 
edendamaks noorte internatsionaalset kasvatust. Viimased 15 aastat on peatoimetajaks olnud Märt Väljataga. 
Sama nime kandis populaarteaduslik noorsooajakiri, mis ilmus 1922-25 ja 1930-34. Mis ajakiri? 

  

34 Pildil on 36-aastane kirjanik, kelle peateoseks on Bellast ja Edwardist 
jutustav romaanisari. Kes? 

  

35 See näitleja ja lavastaja on sündinud Jeruusalemmas 1981 ning tema perekonnanimi oli sündides Hershlag. Tema 
kehastatud kangelanna välimus 2005. aasta filmis V for Vendetta on nimevalikul inspireerinud indie-ansamblit 
N*** P*** Shaved Head. Kes on pildil? 
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36 Pildilolev kuulsus on küllap tuntuim isik, kes on kujutatud 
nii oma riigi euromündil kui enne eurot kehtinud rahatähel. 
Kes ta on? 

  

37 Eurode tagaküljel on kujutatud nn. “laiendatud 
eurotsooni” kuuluvaid territooriume. Need kõik on 
saared, välja arvatud territoorium, mida näete pildil 
keskel, otse kreekakeelse sõna EURO kõrval. Mis 
territoorium? 
 

  

38 Kõigil Eesti euromüntidel on kujutatud Eesti kontuuri. Teiste riikide euromüntidel seda pole (ainsaks erandiks 
Vatikani 2004. aasta 2-eurone juubelimünt), küll aga on riigi kontuur olemas kahe eurot kasutava riigi lipul. Ühel 
neist on kollane kontuur valgel, teisel tumesinisel taustal. Mis riigid? Üks neist ei kuulu ametlikult eurotsooni.  

  

39 Millise riigi kõikidel euromüntidel on kujutatud allolev härrasmees ja tema monogramm? Ta 
on külastanud ka Eestit.  
 

  

40 Näete ühe riigi 2008. aastal välja antud 
rahatähte. Aprillis 2009 loobuti seal 
ametlikult oma rahast ja kasutusel on 
eurod, Briti naelad ning USA dollarid, 
samuti naaberriikide valuutad rand ja 
pula. Mis riik? 
 



 VII Eesti koolinoorte meistrivõistlused mälumängus 

 Estica 

 
9. oktoober 2010 

www.kilb.ee 

 

41 Selle aasta mais 42-aastaseks saanud lauljatar on avalikkuse ette toonud 11 
stuudioalbumit. Oma karjääri alustas ta juba 1979. aastal Austraalia televisioonis 
koos õdedega, esimene oma (ees-)nimeline album ilmus 1988. aastal. Viimane, 
tänavu suvel ilmunud album kannab nime "Aphrodite". Kellega on tegu? (vt. 
pronkskuju) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

42 
Autor töötas oma tuntuima töö kallal 1924 kuni 1943. See kujutab endast 212 
skulptuuri, mis kõik asuvad Frogneri pargis. Kes on autor? 

  

43 Keda näete pildil?  
(Mõeldud on meest  
pildi keskel) 

  

44 1930. aastal ilmus T.S.Elioti lasteluuletuste kogu „Old Possum’s Book of Practical ***“. Puuduv sõna on pealkirjaks 
Andrew Lloyd Webberi ülipopulaarsele muusikalile, mis sellel luulekogul põhineb. Nimetage see muusikal. 

  

45 Keda kujutab Seaküla Simsoni skulptuur 
„Noormees jalgrattal muusikat kuulamas“?  
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46 Kes oli sildil keskel kujutatud tegelase suurim sõber? Oma seiklustes 
1867. aastal ilmunud Charles de Costeri romaanis satuvad nad 
muuhulgas külla paavst Julius III-le (1550-1555).  

  

47 Küsime alevikku Valgamaal, mille lähistel toimus 1.mail 1897 suurim raudteekatastroof Eestis. Hukkus 58 inimest, 
kui 33 vagunist koosnev sõjaväerong sõitis raudteetammilt alla. Põhjuseks peetakse ennenägematut 
vihmavalingut, mille tagajärjel õõnestas pinnavete vool tammi. Alevik on oma nime pärinud samanimeliselt 
mõisalt, mõisa nimi tuleneb tõenäoliselt XVI sajandi mõisniku Th.Bocki nimest. 

  

48 Nimetage kaks ladina tähestiku tähte, mida ei esine mitte ühegi keemilise elemendi sümbolis. Üks neist puudub 
ka Eesti autonumbritel. 

  

49 Kreeka keeles nimetati seda galaxias – sõnast gala, mis tähendas piima. Sellega on seotud palju uskumusi. Näiteks 
usuti, et see näitab teed rändlindudele lõunamaale ja tagasi, Hispaania palverändureile aga teed pühasse Santiago 
de Compostelasse. Millest on jutt? 

  

50 

Kuidas nimetatakse neid väikesi loomakesi? Erinevate variantide arv ligineb varsti 2000-le, kuid esialgu ei paista 
lapsed neist tüdinevat. 

 

 


