
 

 MÄLUMÄNG – III etapp KÜSIMUSED 
3.detsember  2012 

 

1. USA presidendivalimistel pakkus Mitt Romney Barac Obamale tõsist konkurentsi 

lõpuni välja ja kui orkaan Sandy Obamale appi poleks tulnud, võinuks õnn ka Romney 

õuele tulla. Mina küsin aga, kes oli Obama konkurent presidendikohale 4 aastat 

tagasi? 

 

 

 

2. Meie endine maavanem Priit Sibul ei saanud IRL peasekretäri rasket, kuid 

tänuväärset tööd kuigi kaua teha, sest kuu aega tagasi vahetati ta välja mehe vastu 

pildil. Kes on uus IRL peasekretär? 

 

 

 

3. Ta on 38 aastane, töötab  töötlevas tööstuses  ning tema bruto kuutöötasu on  900 

eurot. Ta kaalub 83 kilo ja on 179 sentimeetrit pikk, elab 3-toalises korteris ja joob 

aastas 28 liitrit õlut. Kellest jutt? 

 

http://www.naine24.ee/1033522/eesti-mehe-statistiline-portree
http://www.naine24.ee/1033522/eesti-mehe-statistiline-portree


4. 6. novembri Postimehes oli uudis sellest, et 5 aastat teatrijuht ametit pidanud Raivo 

Põldmaa(pildil all vasakul) jätkab ametis. Mis teatrit Raivo juhib? 

 

 

5. Mehele, kes saanuks 8. novembril 165 aastaseks, pühendas Google alloleva 

„päevakujunduse“. Kes? 

 

 

6. Kes on mees fotodel? Tema saanuks 8. oktoobril 127 aastaseks ja tallegi on Google 

teinud alloleva kummarduse.  

 

 

7. Selle eestikeelse mõttespordiportaali tunnuslause on Mõtelda on mõnus! Nimetage 

see portaal! 



8. Kaks oma ala absoluutset tippu -  David Beckham ja  Gordon Ramsay plaanivad 

Londonis koos restorani avada. David Beckham on teadagi jalgpallur. Mis ala 

tipptegija on Gordon Ramsay? 

 

 

9. See on Saaremaa pikim jõgi(32 km).  „Saaremaa valsi“ tegevus toimub just selle jõe 

ääres. Laulusõnad, millele Raimond Valgre viisi kirjutas, on pärit Debora Vaarandi 

luuleteosest. Selle luuleteose pealkirjas peitub ka küsitava jõe nimi.  Mis jõgi? 

 

10. Küsitav vaatamisväärsus asub Venezuela idaosas Bolivari osariigis Guajaana 

mägismaal, Canaima Rahvuspargi(1994 aastast UNESCO maailmapärandi nimekirjas) 

territooriumil.  Objekt kannab selle avastaja, ameerika lenduri, nime. Küsitava 

vaatamisväärsuse uurimisega on tihedalt seotud ka läti päritolu maadeuurija 

Aleksandrs Laime. Üks tuntumaid kohti, kust külastajad objekti  vaadelda  ja 

pildistada saavad, kannab kaasajal nime Mirador Laime  ehk tõlkes Laime vaatekoht. 

Nimetage ilmakuulus vaatamisväärsus! 

 

 

11. Kui arst kirjutab ravimiretseptile ladinakeelse per se, siis tähendab see, et ravimit 

tuleb manustada just nii. Kuidas? 

a) puhtal kujul, millegagi segamata        b) peale sööki  

c) pärasoole kaudu                                  d) süstides 

 

 

12. See värv esineb 74% -l riigilippudest. Seda värvi rüüs kujutatakse mütoloogias 

kuradit. Seda värvi on katoliku kiriku kardinali peakate ja seda värvi rüüd kannavad 

Hiinas pruudid viljakuse märgina. Mis värv? 



13. Mis aasta? 

1. jaanuar –  Jõustus vanemahüvitise seadus. 

7. veebruar – Rahvaerakonna Mõõdukad üldkogu otsustas võtta erakonnale uueks 

nimeks Sotsiaaldemokraatlik Erakond. 

14. oktoober – Tallinna linnavolikogu avaldas linnapeale Edgar Savisaarele umbusaldust ja 

valis linnapeaks Tõnis Paltsu. 

 24. november – EELK EELK Kirikukogu valis peapiiskopiks Andres Põdra. 

 

Surid: 
24. aprill –  Lia Laats, eesti näitleja 

17. mai  – Gunnar Graps, eesti muusik 

5. juuni – Ronald Reagan, USA filminäitleja ja poliitik 

10. juuni – Ray Charles, muusik 

26. juuni – Ott Arder, eesti luuletaja (uppus) 

20. september – Kalmer Tennosaar, eesti laulja 

30. oktoober – Rein Otsason, eesti majandusteadlane ja pangandustegelane 

11. november – Yasser Arafat, Palestiina juht 

 

14. Kuigi Vana-Roomas oli suurim analoogne ehitis mõõtmetega 600x150m, siis 

tänapäeval on küsitavad ehitised kogu maailmas kõik standardselt ringikujulised  ja 

diameetriga 13 meetrit. Kes hästi otsib, leiab õige vastuse küsimuse allakriipsutatud 

osast.  

 

15. Umbes kaks aastat tagasi küsisin teilt Eesti parima meestennisisti Jürgen Zoppi 

kohta  ATP edetabelis. Siis oli õigeks vastuseks 684. Käesoleva aasta 10. septembril 

kerkis Jürgen karjääri parimale kohale, mis on ühtlasi parim koht Eesti meestennisisti 

jaoks läbi aegade. Mitmendal kohal oli Jürgen Zopp ATP edetabelis seisuga 

10.09.2012? (± 5kohta = 2p; ±15 kohta = 1p) 

 

16. Võrkpall on viimastel aastatel olnud meie edukaim meeskonnaala. Võrkpallureid 

küsitud pole meie mängu viieaastase ajaloo jooksul vist veel kordagi. Parandame vea! 

Nimetage need kaks eesti koondise põhitegijat! 
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17. Ühe tekkemuistendi järgi olevat ta oma välimuse saanud Jeesuse verest, 

kui püüdis tema ihust ristinaelu välja nokkida, teise järgi põrgus 

vaevlevatele hingedele vett kandes. Vanad eestlased uskusid, et kui lind 

lehma kõhu alt läbi lendab, hakkab see verd lüpsma. Mis lind? (pildil all 

vasakul) 

                   

 

 

18. Selle põõsa (Berberis vulgaris) punased hapukad marjad annavad maitse 

kõigile tuntud Barbarissi kompvekkidele. Leiab kasutamist peamiselt ilu- ja 

hekitaimena. Nimetage põõsas! (pildil ülal paremal) 

 

19. Nimetage see, sel suvel 77 aastasena manalateele läinud, kuulus 

vene(valgevene päritolu) bariton, keda maailm tundis rohkem, kui mr. 

Trolololo`d. Kes meest ei tunne võib õigele nimele ka hea õnne korral pihta 

saada teades, et eesti keelde tõlgituna tähendab mehe peerkonnanimi mäge. 

 

 

20. Nimetage muusika (ka tantsu) stiil! 



 

 

Vastused: 

 

1.John McCain  

2. Tiit Riisalo  

3. Eesti keskmine mees  

4. Tallinna Linnateater  

5. Bram Stoker  

6. Niels Bohr  

7. Vint.ee  

8. Kokk  

9. Lööne jõgi  

10. Angeli juga  

11. Puhtal kujul  

12. Punane  

13. 2004  

14. Tsirkuse areen  

15. 71koht  

16. Kristjan Õuekallas, Argo Meresaar  

17. Punarind  

18. Kukerpuu  

19. Eduard Hill  

20. Gangnam  


