X Eesti koolinoorte meistrivõistlused mälumängus
Ajalugu ja poliitika I

1

Kes oli Vana Rooma põllutöö ja viljakuse jumal? Ta oli peajumal Jupiteri
isa. Tal oli veel hulk lapsi, aga need sõi ta ära (vt. Rubensi maali), kuna
ennustuse kohaselt oodanud teda surm tema oma poja käe läbi. Tema järgi
on saanud nime laupäev, samuti üks Päikesesüsteemi planeetidest.

2

Mis linn oli aastatel 1536–1783 Ungari Kuningriigi pealinn? Täna on seesama linn ühe teise riigi pealinnaks. Ta asub
Doonau ääres, nagu ka Ungari tänane pealinn.

3

Millisel Euroopa Liidu kandidaatriigil on naissoost peaminister,
eesnimega Johanna?

4

Keskaja kloostrites oli kaks kindla otstarbega ruumi – refektoorium ja lavatoorium, mis paiknesid reeglina
teineteise vastas kahel pool ristikäiku. Mida mungad neis ruumides tegid? (kumbki tegevus annab 1 punkti)

5

Hiljaaegu jõudis 10 aastat tagasi loodud Rahvusvaheline Kriminaalkohus esimese süüdimõistva otsuseni –
süüdimõistetuks osutus Kongo Patriootide Liidu (UPC) looja, hema-gegere hõimust pärit sõjapealik Thomas
Lubanga Dyilo. „Parimatel“ aegadel oli tema juhtida üle 3000 *** - kelle? Just nende kasutamise pärast ta süüdi
mõistetigi.
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6

Vasakpoolsel rahal on kujutatud küsitava riigi viimast kuningat. Kui kuningas 2008. aastal kukutati, tuli tema
asemele mägi. Mis riik?

7

Pärast Estonia hukku said suur osa eestlasi teada termineist nagu ro-ro, vööriluuk, autotekk jne. Euroopas oli
teadaolevalt esimene õnnetus avatud vööriluugi tõttu ümber läinud parvlaevaga 1953. Küsimegi seda Briti
Raudtee opereeritud parvlaeva, mis hukkus Iiri meres, viies endaga kaasa 133 inimelu. Laev kandis kuningas
Edward VII tütre, Elizabeth II vanatädi nime, kes oli surnud 1935 vanatüdrukuna. Täpselt sama nime kannab ühe
Euroopa riigi 35-aastane troonipärija. Mis nimi?

8

Kuidas nimetatakse seda musta kasti?

9

Eurotsooni suurim pank on maailma turuväärtuselt 13. ettevõte ning
nime saanud Santanderi linna järgi, kus pank 1857 asutati. 2010. aasta
seisuga on panga varade maht ca 1,2 triljonit eurot ja töötajaid 178
tuhat. Tuntud on panga logod muuhulgas ka vormel-1 autodelt. Madoffi
skeemides oli küsitav pank suurim kaotaja (ca 2,3 miljardit eurot). Mis riigis asub eurotsooni suurim pank?

10

Skandinaavia ja germaani mütoloogias tähistab Ragnarök maailmalõpu lahingut. Umbes sama asja jaoks on oma
sõna ka piiblis. See piiblist pärit sõna on ühtlasi 1998 valminud filmi pealkirjaks, kus NASA’l on 18 päeva aega, et
Maa kokkupõrget asteroidiga ära hoida ja kus süstikud “Shuttle” ja “Independence” Vene kosmosejaama “Mir”
kogemata hävitavad. Nimetage see sõna ehk filmi pealkiri.
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11

Kaardil näete ordoviitside ja silurite elupaika. Mis territoorium on kaardil
(mustast joonest vasakul)?

12

Aadria mere kaldal kulgeb 650 km pikkuselt mäestik, mille kõrgeim tipp on 2692 meetri kõrgune Jezercë.
Mäestikuga sama nime kannab rahaühik 7 Araabia riigis Alžeeriast Iraanini, samuti kahes Euroopa riigis. Nimetage
mäestik või rahaühik.

13

Loom sellel pildil on dzo (isane) või dzomo
(emane). Nii nimetatakse Tiibetis kahe
kodulooma ristandit. Mis loomade ristamisel
on tulemuseks dzo ehk dzomo?

14

15

Millist levinud väärarusaama kujutab alltoodud „kaart”?

Kuidas nimetatakse pinnavorme, mis tekivad põhjavee murendava toime tagajärjel? Harjumaal on sellega palju
tüli, see nähtus ei lase Tartu maanteed ehitada, nagu on plaanitud.
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16

Kui mitte arvestada Delaware jõe kaudu Atlandi ookeaniga seotud Pennsylvaniat, siis vaid üksainus USA osariik
omab nii selget merepiiri Atlandi ookeani kui ka „järvepiiri” Suure Järvistuga. Ligi 20 miljoni elanikuga on see USA-s
3. kohal, territooriumilt aga alles 27. Milline USA osariik?

17

See sinine majake asub Kailo saarel. See maja on kohaliku
lõbustuspargi suurim atraktsioon. Nimetage tegelased,
kes selles majas elavad.

18

Prantsuse keemik Angelo Mariani leiutas 1863. aastal uue joogi. See oli bordoovein, mida oli töödeldud teatud
taime lehtedega. Joogi nimeks sai Vin Mariani. Aastal 1886 arendas Atlanta apteeker John Pemberton Vin
Mariani’st uue joogi, mis sai populaarseks kogu maailmas. Mis jook?

19

Charango on Lõuna-Ameerikas,
Andide piirkonnas levinud keelpill.
Mis on selle valmistamisel
peamine komponent?

Pildil on kujutatud loodusime, nn Roosa ja
valge terrass - geisrite tegevuse tagajärjel
moodustunud värvikad kvartsivallid
Rotomakiriri järve kaldal, mida käidi 19.
sajandi lõpuni vaatamas üle maailma.
Loodusime hävines Tarawera vulkaani purskes
1886. Mis riigis see ime asus? Lisame, et riigis
kohapeal kuulub kõrgeim võim kindralleitnant
Jerry Mateparae'le, ametlikult on riigipeaks
kuninganna Elizabeth II.

20
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21

22

1501. aastal Itaalias sündinud renesanssiaja
matemaatik ja füüsik on tuntud nii oma
saavutustega algebras (kuupvõrrandi ja neljanda
astme võrrandi lahendused) kui meditsiinis
(kirjeldas esimesena tüüfust). Tema nimi on saanud
üldmõisteks aga hoopis mehaanikas – tema nime
kannab üks paljudes masinates, näiteks autodes kasutatav detail. Mis detail?
See riik on võitnud seitsmel korral Aafrika meistrivõistlused (edukuselt kahel järgneval on
meistritiitleid neli). Eesti koondis on küsitavaga kohtunud kahel korral, 1998 mängiti
Tallinnas 2:2 ning kolm aastat hiljem võõral väljakul 3:3. Mis riik?

23

Mis nime kannab Linuxi-põhine operatsioonisüsteem nutitelefonidele ja tahvelarvutitele, mida arendab eelkõige
Google?

24

Millise auto keretüübi nimetus tuleneb
prantsusekeelsest sõnast “kitsehüpe”? Näiteks olgu
Peugeot 402 aastast 1938.

25

Millise Soome lahe saare järgi on nime saanud aja peale peastarvutamine? Selle saare põhikooli direktor oli selle
tegevuse algataja ja nimepanija.

eelvoor, 13. november 2012
http://koolinoorte.kilb.ee/

X Eesti koolinoorte meistrivõistlused mälumängus
Sport, teadus & tehnika II

26

Sotši talimängudel 2014 on kavas päris mitu uut ala: slopestyle nii lumelaual kui suuskadel, paralleelslaalom
lumelaual, naiste suusahüpped jm. Kavas on ka üks uus riikidevaheline võistkonnavõistlus, mille esimese
olümpiaeelse peaproovi Tokios aprillis 2012 võitis Jaapan. Millisel ka Eestis levinud spordialal see võistlus
toimub?

27

Viimasel Dakari rallil osales Läti ekipaaž, auto nimeks oli OSCar eO. Masin jõudis ka edukalt finišisse. Tegemist oli
esimese omalaadse sõidukiga ralli ajaloos. Mille poolest oli OSCar eO eriline?

28

Noormees pildil on oma põhialal saavutanud tulemuse, mis
koosneb numbritest 7, 9, 7 ja 2. Kolm korda on ta valitud Saaremaa
parimaks sportlaseks. Kes ta on?

29

30

Millise NHL-i klubi logo on kujutatud? Tegemist on ühega kuuest esimesest NHL-i
klubist (nn. „Original Six“).

Millise Jaapani firma nimi tähendab otsetõlkes:
„jäta õnn taeva hooleks“? Firma asutati 1889,
aastakümneid tegeldi üksnes mängukaartide
tootmisega. 1960-ndail tulid päris mänguasjad,
eriti edukaks said laserpüssid. Alates 1974 on firma
tegev arvutimaailmas. Pildil on 1983. aastal üle
maailma levinud seade NES, mis tõi rõõmu
paljudesse kodudesse. ES selles nimes tähendab
Entertainment System.

eelvoor, 13. november 2012
http://koolinoorte.kilb.ee/

IX Eesti koolinoorte meistrivõistlused mälumängus
Kultuur I

31

Küsime näitlejat, kelle esimene edukas roll oli politseiuurija Tom Hanson teleseriaalis “21 Jump Street”. Üks tema
viimaseid väljapaistvaid rolle on kapten Jack Sparrow. Kellest on jutt?

32

Mis filmist on pärit see kaader? Palume
filmi pealkirja.

33

Kes on see Panso preemia laureaat aastast 2008? Lõpetas lavaka 24.
lennu 2008, leiba teenib Eesti Draamateatris. On osalenud filmis „Mina
olin siin“, teatris mänginud muuhulgas Jean Fordhami rolli
„Augustikuus“ ja tädi Sally Kivirähu „Neegri vabastamises...“.

34

35

Mis nime kannab see „Kung Fu Panda” animafilmide
peategelane? Täpselt sama nime kandis ka üks neljast
peategelasest ühes aastatel 1997-2002 eetris olnud menukas
lastesaates.

Millise tuntud naisartisti esinejanimi (ja ühtlasi üks päris-eesnimedest) on Araabia nimi, mis tähendab
„tänulik”? Ta on sündinud Barranquilla linnas Kolumbias ja tema täielik nimi on *** Isabel Mebarak Ripoll.
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36

Mis nime kandis Kanal 2 eetris olnud 12-osaline telesari, mida tootsid Ivo Uukivi ja Ken Saan ja mis kujutas Soome
tööle läinud eestlaste elu?

37

Pildi vasakpoolses osas on kuulsa Taani skulptori Bertel Thorvaldsen’i (1770-1844) üks tuntumaid töid, Jeesust
kujutav skulptuur. Parempoolses osas on selle koopia, mis on valmistatud millestki, mis seostub nimelt Taaniga.
Millest on see koopia valmistatud?

38

Nimetage suur interneti raamatupood, mis muu hulgas toodab ka e-lugerit Kindle.

39

Pildil on ema ja poeg, kaks tuntud Eesti muusikut. Pojal
ilmus hiljuti album pealkirjaga Vision of Estonia.
Nimetage nende ühine perekonnanimi.

40

Millise nimekirja avavad Lys Assia, Corry Brokken, André Claveau, Teddy Scholten, Jacqueline Boyer, Jean-Claude
Pascal, Isabelle Aubret, Grethe ja Jørgen Ingmann, Gigliola Cinquetti? Alates 2001. aastast kuulub nimekirja ka üks
eestlane.
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Vastused
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Saturnus
Bratislava
Island
söömine ja kätepesemine
lapssõdurid
Nepaal
(printsess) Victoria
Kaaba kivi
Hispaania
Armageddon (Harmageddon)
Wales
Dinaarid (dinaar)
jakk ja lehm
et keele eri piirkonnad tunnevad
erinevaid maitseid
karst
New York
muumitrollid
Coca cola
vöölooma (vöölase, armadilli) kilp
Uus-Meremaa

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

kardaan
Egiptus
Android
kabriolett
Prangli
iluuisutamine
elektriauto
Madis Kallas
Chicago Black Hawks
Nintendo
Johnny Depp
Seenelkäik
Marta Laan
Po

35
36
37
38
39
40

Shakira
Kalevipojad
Lego klotsid
Amazon
Uku ja Marju Kuut
Eurovisiooni võitjad

Küsimused:
Arko Olesk, Ove Põder, Tauno Vahter, Mati Räli, Indrek Salis,Tanel Jairus, Alar Heinaste, Aare Olander
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