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1 Ainsa sportmänguna on veepall olnud olümpiamängude kavas kõigil OM-del alates Pariisist 1900. Milline riik on 9 
kulla, 3 hõbeda ja 3 pronksiga parim? Nad on osalenud kõigil OM veepalliturniiridel alates 1912, välja arvatud 
aastad 1920 ja 1984. 

  

2 USA korvpalliliigas NBA on vaid ühes linnas kaks meeskonda. Kui tuntum on 16-kordne liiga meister, siis 
vähemtuntum on aastaid olnud suhteline peksupoiss – see 1970. aastal Buffalo Bravesi nime all asutatud ning 
alates 1984. aastast praeguses kodulinnas mängiv meeskond on kõigest kaks korda jõudnud play-offi avaringist 
edasi  ning üleüldse seitse korda playoffidesse jõudnud. Viimastel aastatel on siiski võidetud tähelepanu mulluse 
NBA „Aasta Uustulnuka“ Blake Griffini ning veel värskemalt New Orleansi meeskonnast Chris Pauli palkamisega. 
Mis linna mis meeskond? 

  

3 Seda trikki on kutsutud rulamaailma pühaks graaliks. Paljud ässad on seda proovinud, paraku ebaõnnestunud. Kuid 
tänavu märtsis sai sellega hakkama 12-aastane Ameerika poiss Tom Schaar. Mis trikk? 

  

4 2012. aasta jalgpalli EM-i kvalifikatsioonimängude edukaim väravakütt oli see 
1983 sündinud Hollandi koondislane 12 väravaga (vasakpoolsel pildil). Täna 
mängib ta Saksamaal Schalke meeskonnas, ent on varem olnud muuhulgas 
kahekordne Hollandi Eredivisie täpseim jalg, oma noorusest hoolimata on ta 
mänginud ka Madridi Realis ja AC Milanis. Schalke palgalehel on ta 2010. aastast. 
Kes? 

  

5 Inglismaal Oxfordshire’is Thamesi jõe sillal korraldatakse omapärast spordiüritust – suurt pulgaujutamise võistlust. 
Võtjaks tuleb see, kelle pulk ujub kiiremini silla alt läbi. Võistlus on pühendatud ühele kirjanduslikule kangelasele. 
Oma kätt sel spordialal saavad proovida tema austajad kogu maailmast. Kellele see võistlus on pühendatud? 
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6 7. septembril 1986 lõid Stockholmi Riddarholmeni kiriku kellad ning piduliku 
teenistuse ajal kinnitati kiriku seinale Serafimi ordu vapikilp, mis kuulus küsitavale 
samal aastal lahkunud mehele. Mees ei olnud rootslane, ta oli oma riigi kauaaegne 
president. Karika on talle kingiks valmistanud tšehhi käsitöömeistrid. Kellele lõid 
kirikukellad? 

  

7 Ühe Lõuna-Ameerika riigi president Ollanta Humala kiitis hiljuti, et küsitava organisatsiooni liidri Freddy Arenase 
tabamine on selle selgroo murdnud tolle tähtsaimas keskuses, Alto Huallaga orus. Organisatsioon asutati 1980. 
aastal ja oli peamiselt probleemiks keskvõimudele just 1980. aastatel, hiljem degradeerus see maoistlik-idealistlik 
organisatsioon narkoäriga tegelevaks väikeste gängide ühenduseks, ka praegu tegelevad nad sellega intensiivselt 
enda asukohamaa kagupiirkondades, mis on ikka nende kontrolli all. Mis organisatsioon? (Õige riik annab 1 
punkti) 

  

8 Näete siin toimetamas ühe riigi praegust valitsejat. Tegemist on juubelirahaga tema valitsemise alguse 60. 
aastapäeva 
puhul. Kuidas 
on valitseja 
nimi? (Õige 
riik annab 1 
punkti) 

  

9 Kui Stalin oli surnud, valitses NSV Liitu mõni aeg kollektiivne juhtkond. Lahkarvamustest juhtkonnas enne Lavrenti 
Beria kõrvaldamist meenutab asjaosaline Anastass Mikojan kaht. Esimene puudutas kartuli kokkuostuhinda: 
Hruštšov nõudis kategooriliselt selle tõstmist, Beria oli vastu. Teine puudutas ühe riigi saatust. Beria seisukoht oli: 
mis tast kinni hoida? Mis sotsialismi seal saab ehitada? Hruštšov ja Molotov olid vastu: hoida iga hinna eest, mitte 
ära anda, mis ka ei juhtuks. Mis riigi saatuse üle käis vaidlus? 

  

10 Hiljuti avaldatud maailma rikkaimate inimeste edetabelis on viiendal kohal hispaanlane Amancio Ortega, kelle 
varanduse suuruseks hinnatakse 37,5 miljardit dollarit. Selle on ta teeninud ühe juhtiva kiirmoe rõivapoodide 
ketiga, millel on maailmas 1285 esindust (neist Eestis 2 poodi). Mis kett? 
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11 Maailmas on vaid kaks riiki, mis pole ratifitseerinud kumbagi neist - ei Kyoto kliimaprotokolli ega ÜRO lapse 
õiguste konventsiooni. Vihjeks nii palju, et  need riigid asuvad Ameerika ja Aafrika maailmajagudes. Küsitaval 
Aafrika riigil, mida peetakse tihti maailma vaeseimaks maaks, on olnud alates 90ndate esimesest poolest tõsiseid 
probleeme ning selle taustal pole imestada, et pole jõutud eelpool toodud lepingute ratifitseerimiseni, Ameerika 
riigi probleemid on aga teist laadi. Mis riigid? 

  

12 Kes on pildil? Ülal paremal näete tema eluaastaid: 1868-1912. 

  

13 Läbi satelliidipildil kujutatud väina transporditakse igas päevas ca 17 
miljonit barrelit toornaftat, mis teeb sellest üliolulise transpordisõlme. 
Tulipunktiks maailmapoliitikas on see kitsaimas kohas 54 km laiune väin 
praegu ja oli ka 1980-tel peetud Iraani-Iraagi sõja ajal. Mis väin? 

  

14 Suurel osal USA osariikidest ei ole pealinnaks mitte suurim linn. Nii on ka Texases – osariigi pealinn on seal 
suuruselt neljas, elanikke on küll pea 800 tuhat. Linnas on ca 50 tuhande üliõpilasega ülikool ning väidetavalt 
maailma suurim muusikabaaride ja klubide tihedus ühe pindalaühiku kohta. Palju kõrgtehnoloogiafirmasid on oma 
mingigi kontori sinna loonud – nt Facebook, HP, Dell, linna läheduses olevaid mägesid hüütakse seeläbi Silicon 
Valleyst inspireeritult Silicon Hillsiks. Linn on suurim USA linn, kus ei ole ühtegi nelja suure profiliiga meeskonda. 
Küll peaks, kui kõik klapib, 2012 sügisel seal toimuma USA vormel-1 etapp. Mis linn? 

  

15 Mis ansambel esineb? Kui nime ei tea, saab riigi eest punkti. 
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16 Mida sellel Pieter Bruegheli pildil ehitatakse? 

  

17 Marie Grosholtz sündis 1761. aastal Strasbourgis. 1780 määrati ta Louis XVI õe kunstiõpetajaks. Revolutsiooni ajal 
osales ta Bastille’i vallutamises ja võttis giljotineeritavatelt surimaske. 1802 asus ta elama Inglismaale. Tänapäeval 
on tema uus nimi Londoniga lahutamatult seotud. Mis nime all on ta tuntud? 

  

18 See tegevus oli Kreeka jumalate hulgas Olümposel taunitud, sellega tegeles vaid Hephaistos. Too oli oma ema Hera 
poolt Olümposelt alla heidetud, kuna ema pidas teda inetuks. Hiljem võeti ta küll Olümposele tagasi, kuid ta jäi 
lonkama. Nimetage jumalate poolt taunitud tegevus, millega tegeles vaid Hephaistos. 

  

19 Augustis 1943 lasksid jaapanlased Saalomoni saarestikus põhja ameeriklaste 
torpeedokaatri PT-109. Pärast kaatri uppumist kogus kapten elljäänud 
meeskonna vees hulpivatele jäänustele. 7 päeva pidasid nad vastu ja jõudsid siis 
asustatud saarele, kust pärismaalased toimetasid nende kookospähklile 
kraabitud abipalve edasi liitlasvägedele. Pildil näete kaptenit kaatri pardal. Kes 
on see hiljem üle maailma tuntuks saanud noormees? 

  

20 Berliinis asuva 67 meetri kõrguse võidusamba (Siegessäule) planeeris suures osas 
Heinrich Strück 1864. aastaks tähistamaks võitu küsitava riigi üle. Sammas 
õnnistati siiski alles sisse 1873. aastal ja selleks ajaks olid Saksa riigid võitnud veel 
kaks sõda (1866 ja 1870-71), mis ka samba reljeefides ja detailides äramärkimist 
leidsid. Millise Saksamaa naaberriigi üle saavutatud võidu tähistamiseks 
kavandati Siegessäule esialgu? 
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21 Mitte kõik loomad, kes Austraalias ringi hüppavad, ei ole kängurud. Millise üldnimetusega kutsutakse 
paarikümmet liiki kukkurloomi, kes on kängurule küll väga sarnased, kuid kehalt väiksemad? Nende järgi on 
hüüdnime saanud ka Austraalia ragbikoondis. 

  

22 See kuni 25 cm pikkuseks kasvav loomake on looduskaitse all. Silmad on pisikesed, kõrvad vaevumärgatavad, saba 
samuti väike ega paista silma. Pärast saagi murdmist märgistab ta selle uriiniga. Suurema saagi korral jookseb saagi 
kõrvale ja lööb sellele hambad sisse, ise kaasa lohisedes, kuni ohver nõrkeb. Sööb aga ka vaarikaid ja maasikaid. 
Euroopa hulkurid tarvitasid seda looma toiduks, pakkides teda savisse ja siis lõkkel küpsetades. Venelaste 
kõnekäänd ütleb, et seda looma ei saa usaldada. Ta kardab vett ja kellukeste helinat. Mis loom? 

  

23 Karl Ast-Rumor meenutab oma memuaarides Aegade sadestus, et viibides 
peale 1905.a revolutsioonisündmusi Tartu vanglas, toodi talle vahel pakis 
tema jaoks haruldast aedvilja, mille ladinakeelseks nimeks on lycopersicon 
esculentum. Pildil on selle taime õis. Millise nime all tunneme seda 
aedvilja meie?  

  

24 Küsitav ka Eestis pesitsev lind on oma saksakeelse nime Christvogel 
saanud legendi järgi, mille kohaselt püüdis ta Kristuse ristist naelu välja 
kangutada. Tegelikult kangutab ta nokaga oma põhitoitu, mis kajastub ka 
tema nimes. Mis lind (piisab perekonnanimest)?  

  

25 Kuulete üht valsitaktis lugu Baltimore’ist pärinevalt ja Lissabonis resideeruvalt bändilt. Üks kahest solistist esineb 
Panda Bear’i nime all. Mis bänd? 

  



 IX Eesti koolinoorte meistrivõistlused mälumängus 

 Teadus & tehnika 

 
finaal, 28. aprill 2012, Viimsi 

www.kilb.ee 

26 Kuku Raadio on kunagi andnud välja rahatähe nimega Kuku. Üks kuku võrdus 100,7 
Eesti krooniga. Kukul oli selle 1859-1906 elanud mehe pilt. Tema auks on ka NSV Liidus 
välja antud metallrubla. Ajalukku on läinud tema 1896. aastal välja öeldud kaks sõna: 
“Heinrich Hertz”. Kelle pilt? 

  

27 Millise keemilise elemendi aatomi mudel? Elemendi nimi tuleneb kreekakeelsest sõnast “kivi”. 

  

28 Mis materjalile (ainele) on pühendatud see ausammas? Aastal 1843 leiutas 
Jacob Christoph Rad meetodi, millega see aine muutus senisest tunduvalt 
paremini kasutatavaks. Seni pidid inimesed kangutama tükke enam kui 
meetrikõrgustest kamakatest.  
 

  

29 Küsime matemaatilist sümbolit, mis võeti kasutusele 1655. aastal John Wallise raamatus De Sectionibus Conicis. 
Wallis kujundas selle märgi varasemas ladina kirjas tähistatud number 1000 järgi, mis omakorda, nagu arvatud 
tulenes kreeka tähest fii. Mis sümbol? 

  

30 Ametlikult kandis see 1922-2007 tegutsenud luksusrong nime Calais-Mediterranée Express (sõitis Calais’ ja 
Prantsuse Riviera vahel). Laiemalt on liin tuntud ühe teise nime all, milles sisaldub üks värv. Nagu kuulsate rongide 
puhul kombeks, toimub ka selles ekspressis ühe Agatha Christie krimka tegevus, kus peategelaseks Hercule Poirot, 
ka Georges Simenoni ühe teose tegevus leiab seal aset. 1920. aastate lõpus ja 1930. aastate alguses pälvisid palju 
tähelepanu nn auto vs küsitav rong võidusõidud, milles võidusõitjad üritasid edestada seda rongi. Mis rongiliin? 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Cube_sugar_statue_Dacice.jpg
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31 

Küsime meest, kes 1704. aastal pani aluse 
Inglismaa salateenistusele ja juhtis seda ligi 10 
aastat. Nooruses tegutses ta veini- ja 
tubakakaupmehena, tema laevad sõitsid 
pidevalt Prantsusmaa ja hollandi vahet, kuid 
aastal 1692 läks ta pankrotti. Ajalukku on ta 
läinud siiski kirjanikuna, kelle kuulsaim teos 
ilmus 1719. Pildil on teose peategelane. 
Nimetage kas kirjanik või see tuntud tegelane.  

32 
Nimetage 
tegelane, keda 
Akseli Gallen-
Kallela on 
kujutanud sellel 
1899. aastal 
valminud pildil. 
Kalevalas on teda 
mõnel korral 
nimetatud ka 
Kalevanpojaks. 

  

33 

Aastal 1970 valmis ühel eesti kunstnikul 
värviline lito “Jänku suudlus”. Kunstniku 
enda perekonnanimi tähendab prantsuse 
keeles küülikut. Mitmekülgse mehe tööde 
hulka kuuluvad muuhulgas Vabaduse kellad 
Vabaduse väljakul Tallinnas. Kuidas on 
prantsuse keeles “küülik”? 

34 See raamat 
kuulutati 2 
nädalat tagasi 
ülekaalukalt Eesti 
laste lemmikuks 
Lastekirjanduse 
Keskuse XI 
konkursil. Pildid 
on teinud Heiki 
Ernits, autor on 
aga ka ise 
kunstnik ja 
illustreerinud 
oma eelmised 
raamatud "Petra 
lood", “Samueli 

võlupadi”, "Käru-Kaarel", "Kasper ja viis tarka kassi". 
Kunstiakadeemiasse ta omal ajal sisse ei saanud, õppis 
siis Helsingi ülikoolis ja elabki sealtpeale Soomes. Kes 
on see kirjanik? 

 

  

35 Maailma kümne enim külastatud muuseumi seas on kolm Pariisis asuvat muuseumi. Edetabelis on võimsalt 
esikohal loomulikult Louvre. Nimetage ülejäänud kaks Pariisi kunstimuuseumi, mida külastab aastas vastavalt 
3,6 ja 3,1 miljonit inimest. 
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36 Mees pildil pälvis 2008. aastal seitsmendana “Öige saarlase” tiitli. 
Ta töötab alates 2005. aastast Estonia klaverivabriku juhatajana. 
1982-1992 oli küsitav Tallinna Konservatooriumi direktor, lisaks 
võib tema teeneks lugeda RAMi poistekoori asutamist 1971. 
aastal. On tegev olnud poliitikas, kuulus Eesti Kongressi. Kes? 

  

37 Musttuhat inimest surnuaia mäel tallas maha 175 hauda, murdis pooleks teist niipalju riste ja hulga puid. Ka 
haigemajas oli haigete arv harukordselt suureks tõusnud, täites kogu mäekallaku. Ja maeti surnuidki pöörase kisa 
ja ulgumise saatel, millest vaevu läbi kostsid koraali kahvatud helid. Surnuaiavaht kogus aega pääsemise eest 
usinasti altkäemaksu. Nii kirjutas ajakirjanik sündmusest Tiigiveski juures Keskhaigla kõrval Tallinnas 23. juulil 
1921. Mis toimus? 

  

38 Pildi autori, 1965 aastal sündinud poliitiku, ärimehe ja 
teadlase tegudest meenuvad hämarad tehingud 
tšetšeenidega ning omaaegse ajalehe Rahva Hääl 
erastamine firma Maag kaudu, segadused ühe erakonna 
juhatuse valimistega, samuti segased seigad 
teadusprojektide rahastamisega. Kellest jutt? 

  

39 Pildil on üks klassik koos abikaasaga 1927. aasta suvel Pärnu 
rannas suvitamas. Sama aasta oktoobris mees suri. Kes? 

  

40 Kes laulab? 2 punkti saab bändi nime eest, 1 punkti annab solisti nimi, kui bändi ei tea. 
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41 Kummardusena 100-aastasele eesti filmile 
antakse esimest korda ajaloos välja nn sajandi-
auhinnad. Kategooriaid on kokku kaheksa, igas 
viis nominenti. Sajandi filmikillu kategoorias 
kandideerivad: 
- «Ütle talle, et me oleme Tallinnast. Ütle talle, et 
me maksame.» (Siin me oleme) 
- «Meie reliikvia on vabadus!» (Viimne reliikvia) 
- «Mis kinni ei jää, saab kinni löödud!» (Kevade) 
- «Ma olen teid kusagil näinud, kindlasti olen. Aga 
kus?» (Hullumeelsus) 
- «Üks on laisk ja teine on loll, ja mina pean 
üksipäini rabama!» 
Millisest 1981. aastal linastunud Helle Karise 
filmist viimane kild pärineb? 

42 Daniel Craig on 
tuntud eeskätt kui 
James Bondi 
viimane kehastaja, 
seda ka 2012. aasta 
sügisel esilinastuvas 
filmis. Küsime aga 
seekord Craigi 
praegust abikaasat – 
see 1970 Londonis 
sündinud näitlejatar 
jõudis enamiku 
filmihuviliste teadvusesse filmiga „Ustav aednik“. 
Lisaks on ta tuntud Muumia filmidest, hetkel viimane 
roll pärineb 2010. aasta filmist The Whistleblower. 
Kes? 

  

43 Tuletame meelde 2011. aasta Oscarite jagamist. Parima filmi, režissööri, meesnäitleja ja originaalstsenaariumi 
Oscarid võitis üks Tom Hooperi lavastatud film, mis põhineb kõneterapeut Lionel Logue’i päevikuil. Nimetatud filmi 
nimeline raamat ilmus läinud aasta lõpul ka eesti keeles. Mis film? 

  

44 Kes mängisid muusikalavastuses „Ruja“ ehedalt Rein Rannapit ja Urmas Alenderit?  

 
 

  

45 Kuulete üht lugu küsitava ansambli neljandalt kauamängivalt. Ilma 
nimeta plaadi juurde kuuluvad need neli sümbolit, millest igaüks 
tähistab üht ansambli liiget. Mis ansambel? 
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46 Mullu novembris ilmunud videomäng Modern Warfare 3 purustas senised müügirekordid, tuues esimese viie 
päevaga sisse 775 miljonit dollarit. Millisesse 2003. aastal alguse saanud sarja kuulub see Infinity Wardi poolt 
välja arendatud mäng? Mängijad kehastavad mängus eriüksuslasi, kes tõrjuvad tagasi venelaste sissetungi 
Ameerikasse ja Euroopasse. 

  

47 

Millise tuntud firma nimi asub jalgratta 
pakiruumi kastil ja on kaetud? 

48 

Inimkond on kodustanud vaid kolm putukaliiki: põhiliselt 
mee saamiseks mesilased, siidiussid selleks, et nende 
kookonist siidiniiti saada, ja košenilltäi – mis otstarbel? 
Pildil näete indiaanlast hirvesabaga täisid kaktuse pealt 
kaussi pühkimas. 

  

49 Oyakodon on Jaapani köögi üks populaarsemaid riisitoite. Riisile lisatakse veel kaks toiduainet, lisaks sibulat ja 
kastet. Oyakodon tähendab sõna-sõnalt “vanema-lapse-kauss”. Mis toiduaineid tähistavad selles nimetuses laps ja 
lapsevanem? 

  

50 Mis aastal juhtusid need sündmused: 

 arreteeritakse äsja kodumaale naasnud 47-aastane filmitäht Sophia Loren, keda süüdistatakse 
maksupettuses; 

 esimest korda üle 450 aasta külastab Suurbritanniat Rooma paavst. Johannes Paulus II käib Canterbury 
katedraalis; 

 prints Charlesis ja printsess Dianal sünnib esimene poeg; 

 kuninganna Elizabeth avastab varahommikul oma magamistoas voodi veerel istuva napsitanud mehe, kes 
talt sigaretti küsib; 

 autoõnnetusel hukkub Monaco printsess Grace Kelly; 

 laste rõõmuks esilinastub Spielbergi ulmefilm “E.T.”, kus peategelaseks on armas tulnukas; 

 Iisrael annab Siinai tagasi Egiptusele; 

 filmimees Rainer Werner Fassbinder leitakse Münchenis surnuna. Surma põhjustas kokaiini üledoos. 
  

http://3.bp.blogspot.com/_5-Rzygt1yrY/SyibUWwTk5I/AAAAAAAAAgQ/xcgDnK9dE8I/s1600-h/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82.jpg
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Küsimused:  Mati Räli, Arko Olesk, Ants Siim, Alar Heinaste, Aare Olander, Juhan Teder, Tenno Sivadi, Indrek Salis, 

Andres Kasesalu arhiiv 

 

 

1 Ungari 26 Aleksandr Popov 

2 Los Angeles Clippers 27 liitium 

3 1080 (kolm täispööret õhus) 28 suhkur 

4 Klaas-Jan Huntelaar 29 lõpmatus 

5 Karupoeg Puhh 30 Sinine ekspress 

6 Urho Kaleva Kekkonen 31 Daniel Defoe – Robinson Crusoe 

7 Sendero luminoso (Särav tee), Peruu 32 Kullervo 

8 Rama IX (Bhumibol Adulyadej), Tai 33 Leo Lapin 

9 Saksa DV 34 Kristiina Kass 

10 Zara 35 Pompidou keskus, Musee d'Orsay 

11 USA ja Somaalia 36 Venno Laul 

12 Robert Scott 37 Eesti – Rootsi jalgpallimatš 

13 Hormuz 38 Marek Strandberg 

14 Austin 39 August Kitzberg 

15 Sigur Rós, Island 40 Mantra Gora,  Marilyn Jurman 

16 Paabeli torn 41 Nukitsamees 

17 Madame Tussaud 42 Rachel Weisz 

18 töö 43 Kuninga kõne (The King’s Speech) 

19 John Kennedy 44 Priit Võigemast ja Sergo Vares 

20 Taani 45 Led Zeppelin 

21 vallabi 46 Call of Duty 

22 siil 47 Google 

23 tomat 48 punase värvi saamiseks 

24 kuuse-käbilind 49 muna ja kana 

25 Animal Collective 50 1982 

    


