Mälumängu küsimused
1 .Selle aasta Ameerika valimistel valiti Põhja-Dakota osariigi esindajatekojas 8. Ringkonda
esindama vabariiklane David Andahl. Selles ametis ta ei jõudnud päevagi töötatada. Sarnane asi
on ka juhtunud Mel Carnahanil, Carl Gearyil, Harry Stonebrakeril. Mis neid kõiki inimesi
ühendab?
2. See ameerika presidendikandidaat sai selle aasta USA presidendivalimistel Idaho osariigis
0,4% häältest, teistes osariikides ta nii palju hääli ei saanud. Rohkem on ta tuntud räppija ja
laulja kui poliitikuna. Kuuldav laul avaldatit 11 aastat tagasi. Kes on see presidendikandidaat?
3. See kaunite valgete õitega vääntaim kasvab kiiresti kuni 5 meetri pikkuseks ja võib teiste
taimede ümber klammerdudes need ära kägistada. Tegemist on üsna tüütu umbrohuga. Taime
nimele viitab tegevus, mida tehti Eesti taludes enne suuri pühi. Ei küsitava ega ühegi muu
taimega pole sellel tegevusel pistmist, sõnad on homonüümid. Mis taim?

4. Pildil olev mees on
aafrika päritolu Prantsusmaa ja Venemaa sõjaväelane ning Tallinna
ülemkomandant Ibrahim Hannibal. Ta sündis 17. sajandi lõpus Aafrikas
ning toodi 1705. aastal kingituseks Vene tsaarile Peeter Suurele. Hiljem
tõusis kindrali auastmesse ja töötas erinevatel ametikohtadel. Meid huvitab
aga, millise kuulsa vene luuletaja, prosaisti ja näitekirjaniku esivanem ta
on? Nad sündisid enam-vähem 100 aastase vahega. Luuletaja on
kirjutanud näiteks teosed “Kaukaasia vang” ja “Kapteni tütar”. Kes on see
kuulus vene luuletaja?

5. Mis Nobeli preemiat hakati välja andma 1968. aastal? Esimene võitja oli taanlane Jan
Timbergen ja 2020 aasta võitjad olid Abhijit Banerjee, Esther Duflo ja Michael Kremer. Selle
annab välja Rootsi Riigipank.

6. Te kuulete tükki maailma kuulsast heliteosest, mille nimi on meil praegu olev aastaaeg. Selle
helilooja loodud tsüklisse kuuluvad ka kolme järelejäänud aastaaja nimelised heliteosed. Nende
esiettekandest sai sellel aastal 295 aastat. Kes on see helilooja ja viiulimängija, kes on need
neli teost loonud?

7. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad ***** y Palacios ,
hüüdnimega Vabastaja, hispaania keeles El Libertador.
Ta oli Ladina-Ameerika revolutsiooni juht ja paljude riikide riigipea.
Mis Lõuna-Ameerika riik on selle kuulsa väejuhi ja poliitika
tegelase järgi nimetatud?

8.Iiri keeles on see uachtaránacht, ungari keeles elnökség, rootsi keeles ordförandeskapet,
hollandi keeles voorzitterschap. Kui vahepeal midagi ei juhtu, tabab see Eestit jälle aastal 2031.
Millega on tegemist?

9.Kes on see tegevusmaali (action paitingu) isa (1912-1956)?

10. See kuulus filminäitleja ja Oscari võitja
lahkus meie seast 31. Oktoobril 90-aastasena.
Karjääri jooksul mängis 76 filmis, millest kuus
on kõige kuulsamad. Kes on see
kuulusnäitleja?
11. Egiptus on tuntud oma püramiidide poolest,
kuid Egiptuses pole neid kõige rohkem.
Millises riigis on aga püramiide kõige
rohkem? Vastust ei tule väga kaugelt otsida.

12. Selles veebisaidis on kombineeritud meelelahutus, uudised ja sotsiaalne
võrgustik.Veebisait koosneb mitmetest erineva temaatikaga alam
lehekülgedest, mis organiseerivad ja moodustavadki Selle veebilehe. Mõned
läbivad teemad oleksid näiteks: mängud, filmid, filosoofia, teadusuudised,
kunst, muusika ja palju muud. Pildil on veebilehe maskott. Mis veebilehest on
juttu?

13. Michael Jeffrey Jordan on endine
Ameerika Ühendriikide korvpallur. NBA
kodulehel Jordani profiilil on teda
nimetatud “kõigi aegade parimaks
mängijaks”. Michael Jordan ja Nike on
koos loonud spordiriiete brändi nime Air
Jordan. Mis nime kannab Jordani logol
olev figuur? Nimi on seotud Jordani
oskustega.

14. Linn Saksamaal Alam-Reinimaal, Põhja-Rein-Vestfaali liidumaal, samanimelise piirkonna
pealinn. Siin elab 52 388 inimest. Linna kohal kõrgub Schwanenburgi loss, omaaegne
hertsogiresidents. Loss on seotud Luigerüütli legendiga, mille põhjal Richard Wagner oma
kuulsa ooperi kirjutas. Teise maailmasõja ajal asus linnas natside sidesüsteemi Knickebein üks
kahest raadiojaamast. Linnast on pärit mitmeid tuntud ajaloolised isikud. Tuntud revolutsionäär

parun de Cloots sündis siin 1755. Marssal Joachim Murat’ valitses siin mõnda aega. Prantsuse
kuninga Louis XII ema ja Henry VIII neljas naine pärinevad samuti sellest linnast. Mis linn?

15. Eestis on välja ehitatud või välja
ehitamisel paljude linnade keskväljakud.
Missuguse linna keskväljakut näete
pildil?
16. Pildil nähtavad 2020. aasta Tokyo
olümpiamängude medalid disainis Junichi
Kawanishi. Juba ammugi võeti medalite
valmistamisel eriline eesmärk – hankida
väärismetall medalite valmistamiseks…
kust?

17. Norrast sai iseseisev riik aastal 1905. Rahvahääletusel otsustati
unioonist väljuda, kuid jääda monarhistlikuks riigiks. Norra valitsus
pakkus trooni prints Carlile, kellest sai kuningas Haakon VII. Millise
riigi prints oli Carl?

18. Aastast 1994 on ühel ametipostil olnud Vello Anipai, Paul Hagu,
Volli Kera, Sulo Nurmeots, Aare Hõrn, Inara Luigas, Evar Riitsaar,
Silver Hüdsi, Õie Sarv, Ahto Raudoja, Annela Laaneots, Jane Vabarna,
Aarne Leima, Piret-Torm Kriis ja Rein Järvelill. Sellesse
ametisse valitakse üheks aastaks, kuid mõned, nagu
näiteks Leima on valitud kaks korda ja Hõrn kolm korda.
Milline amet?
19. V-märk võidu (victory) tähisena tuli käibele juba
ammu enne Winston Churchilli. 1415. aastal peetud
Agincourti lahingus näitasid inglastele võidu taganud

väeliiki kuulunud mehed vaenlasele, et neil on oma töö tegemiseks vajalikud sõrmed alles (vangi
langemisel lõigati need maha). Mis relvadega see väeliik oma tööd tegi?
20. Ameerika dollarite seitsmest paber rahatähest viiel on mõne endise Ameerika Ühendriikide
presidendi portree. Ülejäänud kahel rahatähel on kaks meest, kes kumbki pole president olnud.
Mõlemad mehed kuulusid Ameerika Ühendriikide asutajate hulka. Üks mees oli polühistor,
Ameerika Filosoofiaseltsi asutaja. Teine mees oli Ameerika Ühendriikide esimene
rahandusminister, kes hukkus duellis 1804. aastal. Kes on need kaks mittepresidenti, kelle
portreed on Ameerika dollaritel?
21. Sellele riigijuhile on kõige rohkem elu kallale
kiputud – teadaolevalt 638 korda. Mees ise naeris
selle üle ja ütles, et kui atentaadikatsetest
pääsemine oleks olümpiaala, oleks ta ülekaalukas
olümpiavõitja. Ta suri 2016. aastal 90-aastaselt
loomulikku surma. Kes?

22. 2012. aastal avaldas firma Niantic asukohapõhise paljude osavõtjatega võrgumängu Ingress,
milles mängijad üritavad vallutada ja omavahel linkida reaalses maailmas leiduvaid
vaatamisväärsusi (näete pildil ka üht mängusituatsiooni). Saadud kogemuse põhjal tõi firma
2016. aastal välja uue mängu, mis osutus väga menukaks. Millise mängu?
23. Nimetage ainuke lennuvõimeline imetaja. Maailmas on neid üle 1400 erineva liigi, Eestis
leidub neist 1%
24. 2017. aasta sügisel korraldasid kaks esialgu veel
omariikluseta rahvast nädalase vahega (24. sept. ja 1. okt.)
iseseisvusreferendumi. Katalooniast on olnud palju juttu, nii
et palun nimetage see teine rahvas. Näete nende
rahvuslippu.

25. Sellele kvartsipere kalleimale liikmele annavad
iseloomuliku violetse värvuse mangaan, raud ja titaan. 18.
sajandil oli tema hind peaaegu võrdne teemandiga, ent
suurte leiukohtade avastamine Brasiilias ja Uruguays tingis
suure hinnalanguse. Värvilt on ta väga ilus ning seda
hinnalisem, mida rauarikkam ja tumedam ta on.
Kalliskivina on tal ometi ka suur puudus, nimelt muutub ta
intensiivne värvus valguse käes aegamööda heledamaks
ning kunstlikus valguses näeb ta välja kahvatum ja elutum,
kui päevavalguse käes. Antiikajal usuti, et ta kaitseb joobe
eest, ka tema nimetus tuleneb kreekakeelsest sõnast "mittepurjus". Kuna lillat värvi on peetud kahetsuse värviks,
kasutati seda keskajal palvehelmete valmistamiseks. Mis
kivi?
26. Näete maali ühest 1410. aastal peetud lahingust.

Teise maailmasõja ajal lubas Joseph Goebbels kõrge autasu sellele, kes selle maali hävitab või
teatab natsi-saksa juhtidele, kus see maal asub. Erinevad rahvad nimetavad lahingut erinevalt,
tuntud on sama nime kandev Leedu korvpalliklubi. Nimetage see klubi.

27. Mida te näete sellel satelliidipildil?
Veidi numbreid: 4,1 km pikk ja 830 m lai
ning rajatud aastatel 1853- 1878. Ja veidi
vihjeid: seal asuvad muuhulgas loomaaed
ning biitlite loominguski ära mainimist
leidnud aed.

28. Pildil olev asi on Krummlauf. See on teise
maailmasõja ajal sakslaste poolt väljatöötatud asi.
Toodeti 30°, 45°, 60° ja 90° painutusega. 30° paine
osutus kõige efektiivsemaks. Mille jaoks kasutati
krummlaufi?

29. Kes on ainuke koduloom keda piiblis ei mainitud? See loom kodustati 7500 aastat enne
Kristust.

30. Mis foobia on hipopotomonstroseskvipedaliofoobia?
Vastused
1. Surid enne valimisi ja valiti postuumselt oma ametisse.
2. Kanye West(https://www.youtube.com/watch?v=PsO6ZnUZI0g)
3. Seatapp
4. Aleksander Puškin
5. Majanduspreemia
6. Antonio Vivaldi (https://www.youtube.com/watch?v=H7hGiZ579cs)
7. Boliivia, mees on Simon Bolivar.
8. (Euroliidu) eesistumine
9. Jackson Pollock
10. Sean Connery
11. Sudaan
12. Reddit
13. Jumpman
14. Kleve

15. Valga
16. Kasutatud koduelektroonikast (mobiiltelefonid, arvutid, kodumasinad) leiduvatest
väärismetallidest (UO, TT)
17. Taani
18. Setu Ülemsootska
19. Vibud
20. Benjamin Franklin ja Alexander Hamilton
21. Fidel Castro
22. Pokemon GO
23. Nahkhiir
24. Kurdid
25. Ametüst
26. Žalgiris
27. Central Park
28. Krummlauf
29. Kass
30. Hirm pikkade sõnade ees.

Lisa: Kui sügav on maailma kõige sügavam puurauk meetrites?
V:12 262m

