
Mälumäng nr 5 KÜSIMUSED (koostas GUGLUNKS) 

 
 
  

1. 16. juulil 2013 oleks avakosmoses viibimise käigus õnnetul kombel hukka saanud 

Itaalia astronaut Luca Parmitano, õnneks lahenes olukord talle siiski soodsalt. Küsime, 

milline surm teda ähvardas? 

 

2. Kes koolis hoolsad olid, need mäletavad, et vesi võib esineda gaasilisel, vedelal või 

tahkel kujul. Aga mitu erinevat tahket vormi võib veel olla (teadaolevaid, seisuga 

12.12.2014)? ±2 annab 1 punkti. 

 

3. Kui Eestis saab laps 7-aastaseks, siis läheb ta kooli, samuti läheb umbes nii vanalt kooli 

ka Keenia laps. Kuna Keenias (ja ilmselt ka teistes selle piirkonna lähiriikides) kõikide 

laste sünniaega kirja ei panda, siis millise meetodi abil saab seal ema teada, et laps on 

parajasti  nii vana, et võib kooli minna? 

 

4. EÜE-s lõid kaasa paljud tänased Eesti poliitikud, ettevõtjad, teadlased, EÜE laulud on 

tänaseks muutunud lausa folklooriks. Üks legendaarsemaid rühmasid kandis nime 

Euromais. Kõlab tema tuntuim rühmalaul (MP3), mille viis on päritolult Ameerika 

rahvalaul. 

Kes on sõnade autorid (2 nime)?      1 punkt 

Kes aga on kõlanud vahehüüatuse "I love Thatcher!" autor? 1 punkt 

 

5. Nimetage ehitusobjekt, mis 1982. aastal oli Euromaisi rühma peamine tööobjekt? 

Õige regioon -  1 punkt 

Täpne objekti nimetus - 1 punkt 

 

6. Kes on praegusel hetkel mitteametlik jalgpalli maailmameister? Mitteametlik 

maailmameister selgitatakse maailmameistrivõistluste vahelisel ajal mängudes, kus on 

osaliseks kehtiv maailmameister. Süsteem on sarnane poksiga – kes võidab mängu, on 

järgmine mitteametlik maailmameister, viigi puhul säilitab tiitli maailmameister. 

 

7. Ta sündis 19.03.1892 Tapal. 1909. a lõpetas Narvas linnakooli, 1911-1913 õppis 

Münchenis Anton Ažbe kunstikoolis. Lääne-Euroopas olles tekkis tal huvi 

ekspressionismi, kubismi, futurismi ja abstraktsionismi vastu, nende kunstivoolude 

sugemeid võib leida ka tema hilisemates graafilistes töödes. 1917-1930 kujundas ja 

illustreeris ta üle 60 raamatu. Suri 20.04.1961 Tartus. Aastast 1997 annavad Tartu linn 

ja Tartu kultuurkapital välja temanimelist kunstistipendiumi. 

Kes oli see Eesti maalikunstnik, graafik ja pedagoog? 



    

  

 

 

8. Venemaal Jekaternburgis elavat 70-aastast Venjamin Makarovit autasustati selle 

ordeniga jaanuaris 2006. Teadaolevalt on ta siiani ka ainus mees, kes selle autasu on  

pälvinud. Millist nime kannab talle omistatud orden? 

 

 

9. Esitame piltdiagrammidena kokkuvõte neljast Eesti filmist. Nimetage need filmid, iga 

õige vastus annab 0,5 punkti. 

 

 

10. Kes on see tuntud Eesti poliitik, kes 2001. a sai Brüsselis auhinna European Bull 

(euroopa härg). Sündinud 22. aprillil 1960. 

 

 

11. Prof Mihkel Veske kirjutas 1875. a ülivõrdes kandlest, mis olla jumala loodud 

instrument, tähistamaks võitu saatana üle. Saatan omakorda olla enne loonud eesti 

inimeste hullutamiseks need kaks pilli. Nimeta need pillid. 1+1p 

 

 

 

 

 

 



12. Millega on läinud ajalukku Kanadas elav Eesti päritolu Virve Reid? 

      Viide: neiu sünniaasta on 1956. 

       

 

13. Millise mõnuaine keemiline valem on C10H14N2? 

 

14. 1978. a detsembris Eesti Telefilmi toimetuskolleegiumi ametlikule läbivaatusele 

järgnenud arutelus sai film hävitava kriitika osaliseks. Toimetuskolleegiumi esimees 

Endel Haasma ütles selle kohta nii: "Kui me oleme sellise filmi käiku lasknud, siis on 

meie kohus see film ka maha müüa. Kuigi film ei ole eriti kõrgel tasemel, on tal publiku 

jaoks siiski oma koht. Eriti osale Eesti auditooriumist peaks ta vastuvõetav olema. Film 

on niivõrd tühi, et mingit kahju ta peale maitsevääratuste publikule teha ei saa. On 

kindlaks tehtud, et Eestis ja Lätis on suhteliselt kõige rohkem algharidusega ja 

psüühiliste häiretega inimesi. Koht ETV ja KTV ekraanil võib sel filmil olla, arvestades 

üldist taset." Arutelu lõpus palus kriitikast heidutatud filmi režissöör filmi mitte lasta ei 

vabariiklikule ega üleliidulisele ekraanile. 

"Algharidusega ja psüühiliste häiretega" publik arvas aga teisiti. Film oli esmakordselt 

ETV eetris 1979. a. jaanuaris ja sellest ajast ei ole möödunud vist ühtki aastat, mil seda 

kord või paar jälle ETV ekraanil näha poleks saanud. 

Mis filmist on jutt ja kes oli selle režissöör? 1+1 p 

 

15. Kes on pildil? 1+1p 

  
  



16. Millise spordiala jumalanna oli Caissa? 

 

17. Nagu kõigile on ajaloost hästi teada, tunnustas Tartu Rahu raames, 02. veebruaril 1920 

Eestit esimesena Nõukogude Venemaa. Millised riigid tunnustasid järgmisena noort 

Eesti Vabariiki de jure? 4 riiki, igaüks 0,5 p 

 

18. Millistel olümpiamängudel sai alguse traditsioon riputada medalid võitjatele kaela? 

 

19. R2 aastahitte on valitud järjepanu 20 aastat. Sel aastal pärjati tiitliga teadupärast Curly 

Stringsi lugu "Kaugel külas".  Milline oli aga esimene R2 aastahitt? (loo pealkiri + 

ansambel). Lugu esitav ansambel tuli kokku 1989. a aprillis. Kokku on välja antud 6 

helikandjat, neist viimane aastal 2004. Küsitav lugu on ansambli 1995. a ilmunud 

plaadil "Meie elu". Lugu on kõlanud ka vähemalt ühel laulupeol. 

 

20. Millise riigi või rahvusrühma lipp on pildil? 

 

 

21. Varuküsimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vastused 
 

1. Teda ähvardas uppumine: skafandri jahutussärk hakkas kiivrisse lekkima. 

2. 17 

3. Laps peab ulatama käega, üle pea, võtma vastaskülje kõrvast kinni. 

4. Sõnad: Lauri Vahtre ja Mati Laur     1p 

Vahelehüüe: Mart Laar     1p 

5. Regioon: Lõuna      1p 

Objekt: Tilsi töökoda (praegu vallavalitsus)  1p 

6. Brasiilia.  

11. oktoobril 2014 võitis ta tiitli, mängides Pekingis 2:0 Argentiinaga ning kaitses seda 

edukalt 14.10.2014 Jaapani, 12.11.2014 Türgi ning 18.11.2014 Austria vastu. Järgmine 

tiitlimatš on 26. märtsil 2015 Prantsusmaaga. 

7. Ado (Adolf) Vabbe 

8. Emamedal, adopteeris 12 last. 

9. Vallatud kurvid, Noor pensionär, Keskea rõõmud ja Sügis 

10. Mart Laar 

11. Lõõtspill, torupill 

12. Esimene eestlannast Playboy kaanetüdruk: miss juuni 1977 

13. Nikotiin 

14. „Siin me oleme“, Sulev Nõmmik 

15. Üllar Jörberg, Ingrid Rüütel (Ruus) 

16. Male 

17. Soome – 07.07.1920, Poola –1920. a lõpus, Suurbritannia ja Prantsusmaa – 26.01.1921. 

18. Rooma 1960 

19. „Kõnõtraat“ ,  Ummamuudu 

20. Saami lipp, 06. veebruaril on saamide rahvuspüha. 

21. varuvastus 

 


