
 

 Mälumäng  nr 7  KÜSIMUSED (koostas Olev) 

 

 

1. Küsimus pühendatud värskelt üleelatud munapühadele! 

Järglaste saamiseks tuleb küsitavatelgi muneda. Intelligentsusega nad ei hiilga – aju 

moodustab kehamassist vähem kui promilli! Suurim on elevant……………….., väikseim on 

ämblik……………….….. ja inimesele tuntuim vast lemmikloomana peetav 

stepi…………………. Kellest jutt? 

2. Viimastel päevadel on kuum teema hüüdnimed, millega soomlased eestlasi „õnnistanud“.  

Küsin ühte omapärasemat nende seast. 1970 - ndatel hakkas soomlaste seas  eestlase 

sünonüümina levima ühe köögivilja nimi. Hüüdnime põhjustas nõukogude eestlase peidetud 

sarnasus küsitava C – vitamiinirikka köögiviljaga, mille iseloomulik maitse on tingitud õun- 

ja sidrunhappe sisaldusest. Küsitavale köögiviljale võib mõte minna ka vaadates seda  →  

Mis köögivili? 

3. Kes või mis on pildil?(all vasakul) Mõnede politoloogide arvates võib küsitav 

lähiaastatel Eesti poliitikamaastikul toimuvat rohkem mõjutada, kui vastvalitud riigikogu või  

uus loodav võimuliit. 

  

4. Septembris 60. juubelisünnipäeva tähistava mehe värvikasse ellu mahub ka arreteerimine 

lubadeta sõidukijuhtimise eest. Kes? (pilt ülal paremal) 

 

5. Uluk on jahiloom. Eesti Jahimeeste Seltsi andmetel kuulub meil ulukite loetellu 8 

suurulukit ja 47 väikeulukit. Suurulukitega puutub urbaniseerunud inimene kokku peamiselt 

siis, kui mõni neist auto ette jookseb. Maanteeameti andmetel põhjustavad suurulukid igal 

aastal sadu liiklusõnnetusi (kannatada saab inimene või sõiduk). Liiklusõnnetuste 

põhjustajatena järjestuvad meie suurulukid nii: metskits, metssiga, põder, punahirv, 

pruunkaru, hunt, ilves, ……………. Kes on meie kaheksas, liikluses kõige vähem 

pahandust tegev  suuruluk? 



 

6. Suusatajad ja laskesuusatajad kasutavad samasugust suusavarustust. Ka reeglid 

varustusele on ühesugused. Siiski on üks oluline erinevus murdmaasuusatajate ja 

laskesuusatajate poolt kasutatavatel  suusakeppidel (reeglid seda ei nõua, aga kasutavad 

kõik). Mille poolest on laskesuusatajate suusakepid teist moodi? 

 

 

7. 1970. aastal alustati Koola poolsaarel kümme kilomeetrit Zapoljarnõi linnast läänes 

puurimisega, kindla plaaniga teha sügavaim inimese tekitatud auk Maa sisse. 

Suurima sügavuseni jõuti1989. Esmalt oli puuritud Uralmash-4E, seejärel Uralmash-15000 

puuridega, ja saavutatud sügavik oli tõesti sügavaim inimese tekitatud auk meie planeedi 

koores. Loodetud eesmärk jäi siiski saavutamata, ning puurauk suleti rahapuudusel 2005. 

aastal, kõik tehnika viidi ära ja ta on jäänudki unustusse alates 2008. aastast. Kui sügav on 

maailma sügavaim puurauk? ( ± 2km = 2p ; ± 5km = 1p) 

 

 

 

 

8. Telesaade Wipeout (rajalt maha) on juba mitu hooaega Eesti televaatajalegi tuttav. 

Nimetus wipe out on aga laenatud ühe konkreetse spordiala terminoloogiast. Termin tähistab 

seda, mis on juhtunud ka pildil kujutatud tegelastega. Mis ala? 

 

 

 

 

 

9. Jaan Kross on öelnud: “Eesti ajaloos on olnud hetki, mil keegi oleks saanud Eesti päästa: 

näiteks Lembitu 1217. aastal või neli kuningat 1343. aastal Paides. Neil aga jäi Krossi sõnul 

puudu õnnest. Julgen väita et 1994. aastal päästsid Eesti neli meest –  Mart Laar,  Lennart 

Meri, …………….….….. ja …………….………. Neil olid need omadused, aga neil oli ka 

pööraselt õnne. Üksikute liidrite roll on see, mida me kipume unustama,» sõnas ta.  

Nimetage kaks ülejäänud meest, kes Krossi arvates Eesti päästsid! 

 

 

 

http://www.delfi.ee/teemalehed/koola-poolsaar
http://www.postimees.ee/teema/mart_laar
http://www.postimees.ee/teema/lennart_meri
http://www.postimees.ee/teema/lennart_meri


10. Eesti depressiivroki lipulaev, rockifestivali Rabarock asutajad. Nimetage bänd! 

 

 

11. Maailmas valitseb praegu pretsedenditu situatsioon: mitte kunagi varem pole ÜRO 

tunnistanud korraga tervelt nelja riigi olukorra «kolmanda» ehk kõige rängema taseme 

humanitaarkriisiks. Need kõigist kõige hullemas olukorras maad on Iraak, Süüria, . 

…………… ja …………………Nimetage kaks puuduvat kriisikollet(naaberriiki). 

VIHJEKS LIPUD! 

              

12. 1966 a. jalgpalli MM-finaalmäng Inglismaa – Lääne-Saksamaa. Lisaajal tabab Geoff 

Hursti löök latti, põrkab sealt väravajoonele ja tagasi platsile. Aserbaidžaanlasest 

abikohtunik Tofik Bahramov fikseerib aga värava. Inglismaa tuleb maailmameistriks. 

Aserbaidžaani rahvusstaadion kannab praegugi Bahramovi nime.  Surivoodil küsitakse 

Bahramovilt, miks ta sakslastele liiga tegi. Vastuseks  kõlab ühe linna nimi. Mis linn? 

13. Millised kaks maailma pealinna asuvad teineteisest kõige kaugemal? 

 

14. Internetiajastul, kus üheks märksõnaks on digiturvalisus on  turvatarkvara ja -teenuste 

arendaja  SplashData juba aastaid koostanud nimekirja maailma 25- st kasutatumast 

netiparoolist, mida soovitatakse tungivalt vältida. 

 Lihtsameelsuse esiviisik on: 1) 123456   2) password   3) 12345   4) 12345678   5) qwerty 

Esimese 25 hulgas on ka kaks looma nime. Nimetage need! (võib pakkuda 5 nime) 

 



15. Küsitav ooper telliti Verdilt Suessi kanali avamise puhul ja esietendus toimus 1871. 

Ooperi põhitegevus toimub vaaraode aja Memphises ja Teebas. Ooper kannab nimitegelase 

nime. Nimetage ooper! 

 

16.  Nimetage võõrsõna, mis tähendab eraldumispüüet või vähemusrahvuse liikumist 

iseseisva rahvusriigi loomiseks.  

VIHJE! Kui ühtegi tarka mõtet pähe ei tule, võite mõelda koorelahutaja peale. 

 

17. Eesti vabariigi lipp heisatakse Toompeal päikesetõusul Eesti Vabariigi riigihümni saatel. 

Milline laul kõlab päikeseloojangul, kui riigilipp langetatakse? Nimetage laulu helilooja ja 

laulu pealkiri! 

 

18. Sel aastal sureb keeleteadlane Johannes Aavik, aga ka Pablo Picasso, USA toob välja 

väed Vietnamist, Tšiili presidendiks saab Augusto Pinochet, ETV-s algab saatesari „Mõmmi 

ja aabits“. Mis aasta? (± 2 aastat = 1p) 

 

19. Viktor Masing oma raamatus 100 tavalisemat taime kirjeldab küsitavat taime nii:  

Sügava juurestikuga vasemale väänduv ronipüsik. Vars pikkade sõlmevahedega, kõrgus kuni 

2 meetrit. Õied valged või roosakad, lahti vaid üks päev, halva ilmaga vähemgi. Lehterjaid 

õisi tolmeldavad kiletiivalised Systropha, kes püherdavad õie sees. Taime viljaks on kupar, 

mida vanasti kasutati lahtistina. Taime ladinakeelne, saksakeelne, inglisekeelne ja 

venekeelne nimetus, vastavalt Convolvulus, Winde, Bindweed ja vjunok tähendavad 

väänlejat. Mis taim? 

VIHJE! Taime eestikeelne nimetus viitab ühele koduloomale, kelle jaoks kokkupuude 

taimega võis halvasti lõppeda! 

 

 

20. Nimetage tänased sünnipäevalapsed! 

 

     

 

 

 

 

http://et.wikipedia.org/wiki/Rahvusriik


 

Vastused:  

1. Kilpkonn 

2. Redis 

3. Lihasööja bakter 

4. Bill Gates 

5. Hallhüljes 

6. Laskesuusatejatel pole eraldi vasaku ja parema käe keppi. 

7. 12 261m 

8. Surf 

9. Jüri Luik, Toomas Hendrik Ilves 

10. Kosmikud 

11. Lõuna-Sudaan, Kesk-Aafrika Vabariik 

12. Stalingrad 

13. Ottawa ja Wellington 

14. Monkey, mustang. 

15. Aida 

16. Separatism 

17. Ernesaks, „Mu isamaa on minu arm“ 

18. 1973 

19. Kassitapp 

20. Rita Raave, Teet Kallas, Priit Pajusaar. 

 


