
Mälumäng nr 7  KÜSIMUSED 

1. Kes räägib? 

2. Rahvusringhäälingu portaali uudised.err.ee lugejad valisid 2013 aasta kõige ebameeldiva -

maks uudissõnaks eesti keelse vaste ingliskeelsele uusmoodustisele  selfie (iseenda 

pildistamine). Noorte slängis on sama sõna kasutusel suitsiidi sünonüümina. Mis sõna? 

3. Tallinnas on kokku kaheksa linnaosa. Enim elanikke oli 2011. aasta seisuga registreeritud 

Lasnamäel - 116 577. Pindalalt on Lasnamäe linnaosa oma 27,41 ruutkilomeetriga alles 

kolmandal kohal. Nimetage pindalalt Tallinna kaks suurimat linnaosa. (1 õige - 1 punkt) 

4. See muusikainstrument kuulub sümfoonia orkestrisse ja seda kasutatakse ka popp- ja 

jazzmuusikas. Tegemist on inimhäälele kõige sarnasema tämbriga pilliga. Mis pill? 

5. 3000m takistusjooks on üks vanemaid ja prestiižsemaid alasid olümpiamängude 

kergejõustikuprogrammis. Mitu takistust tuleb ületada 3000 meetri takistusjooksus?      

(± 1 = 2p; ± 2 = 1p) 

6. Ainet, mille keemiline valem on C10H14N2, seostatakse põhiliselt ühe taimega. Vähemal 

määral võib seda leida veel tomatist, baklažaanist, kartulist, paprikast. Aine nimi tuleb 

Portugali õukonna juures tegutsenud Prantsuse saadiku nimest, kes soovitas ca 1560.aastal 

Brasiiliast toodud taime mitmete haiguste (nt migreeni) raviks. Nimetage aine, mille 

kaheldavaid raviomadusi on katsetanud ka mitmed siinviibijad.  

7. Eestis elab linnades 69% elanikkonnast.  Küsin teilt kõige linnastunumat maakonda Eestis. 

Küsitavas maakonnas elab linnades 88 % elanikest. Mis maakond? 

8. Mulgimaal öeldakse selle tegevuse kohta ma lähe päkale, Setumaal aga ma lätsi tatti. 

Kuhu minnakse sel juhul Põhja-Eestis? 

9. Antiikaja targad teadsid, et inimesel on 5 meelt ja 5 jäset. Jäsemeteks pidasid nad kahte 

jalga, kahte kätt ja… Mida veel? 

10. Nimetage bänd? 

11. Küsin meie värske peaministri „ristivanemat“. Peaministri ema on öelnud, et mõni aasta 

enne, kui Taavi 26. septembril 1979 Pelgulinna sünnitusmajas ilmale tuli, ilmus trükist just 

küsitava tuntud lasteraamat , kus Taavi üheks peategelaseks.  „Taavi oli nii hea nimi, et 

Taavil polnud isegi hüüdnime. Taavi oli Taavi“! Nimetage kirjanik! 

12. Kelle pilt on puudu? ( 1p saate kui ütlete, mis ühendab mehi piltidel) 



       

13. Kes on piltidel? 

         

14. Õitseb juuli lõpust oktoobri alguseni. Õied on roosakad või helelillad, 

kaheli õiekattega ja neljatised ning on koondunud kobarjate 

harudega pööristesse tipmistele võrsetele lehtede kaenlasse . Vili on munajas madalate 

karvadega kaetud kupar, milles on väiksed ümmargused seemned. Valmib septembris. Taim 

kasvab puhmastena ja ühel puhmal võib valmida kuni 90 000 seemet. Mis taim? (pilt all 

vasakul) 

                       

http://et.wikipedia.org/wiki/Juuli
http://et.wikipedia.org/wiki/Oktoober
http://et.wikipedia.org/wiki/%C3%95is
http://et.wikipedia.org/wiki/%C3%95iekate
http://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%B6%C3%B6ris
http://et.wikipedia.org/wiki/V%C3%B5rse
http://et.wikipedia.org/wiki/Vili
http://et.wikipedia.org/wiki/Kupar


15. Nimetage jõgi pildil! (pilt ülal paremal). Pikkuselt 11. Jõgi maailmas suubub Laptevite 

merre. 

16. Penny-farthing on  “tehnikaime”, mis saanud nime 19. sajandi lõpul Inglismaal käibinud 

vastavalt suurima (penny) ja vähima (farthing) mündi järgi.  Millest jutt? 

 

17.  Christian Louboutin’i kingad on kingamaailma Lamborghinid ja Ferrarid. Kõigil neil on 

üks ühine joon – milline? 

 

18. Mille pikkust näitavad terminid collar, choker, princess, matinee, opera ja rope ? 

19. 2012. aasta novembris korraldati neile nimede leidmiseks konkurss. Konkursi võitis 

Järvamaa koolitüdruk Hanna-Greete Pellja. Nimedeks said Voorika ja Äksel? Kellele 

nimesid otsiti? 

 

20. Kuulete teost „Kodumaine viis“. Nimetage helilooja.                                                                 

VIHJE! Tema õpilaste hulka kuuluvad Arvo Pärt, Eduard Tubin, Lepo Sumera jt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastused: 1. Jevgeni Kristafovitš 2. Enekas 3. Nõmme, Kesklinn 4. Tšello 5. 35 takistust 6. Nikotiin 7. Ida- 

Virumaa 8. Seenele 9. Pea 10. Scorpions 11. Ellen Niit 12. Mr. T (A – rühm) 13. Tõnis Mägi, Mati Karmin 

14. Kanarbik 15. Leena 16. Jalgratas 17. Punased tallad 18. Pärlikee 19. Jääaja Keskuse mammutid. 20. 

Heino Eller 


