Mälumäng 19.09.2015. Tallinn - Hiiu
1.Kahemastiline Hoppet on ainus
enne okupatsiooni ehitatud ja siiani
merekõlbulikuna säilinud Eestis
ehitatud purjelaev, mille Rootsis
alustatud taastamistööd võttis üle
Haapsalus tegutsev puulaevaselts
Vikan 2011 septembris. Tänavu
seilab Hoppet aga Vahemerel,
osaledes rahvusvahelises
teatriprojektis Meeting the Odyssey.
Millist purjelaeva tüüpi Hoppet
esindab?←

2.Pildil on Rootsi ettevõtja ja leiutaja (1895-1983) Mehe kuulsus
ja rikkus on seotud TetraPaki kasutuselevõtuga. Tema pojatütar
on kirjutanud raamatu „Kõik on suurepärane” oma aastasest elust
Noarootsis kaks aastakümmet tagasi. Kes?→
3.Haapsalu raudteejaam on olnud filmitegijaile väärtuslikuks
võttekohaks. Üheks viimaseks filmiks, mille valmimisel seal
võtteid tehti oli soomlaste poolt Oscarile esitatud „Vehkleja”.
Peale Eesti filmitegijate on koht hinnatud välismaa kineastide
hulgas. Näiteks võiks tuua venelaste seeriafilmi „Issajev”. Kuid
selles raudteejaamas on käinud kineaste kaugemaltki. Filmis
„Minu lapsepõlve taevas” (2011) on Haapsalus filmitud
peategelase saabumist Dneprodžeržinski vaksalisse. Samas filmis
on peategelase jalutuskäiku Dnepri kallastel filmitud Haapsalu promenaadil. Kes on see autokraatlik
riigijuht (praegu ametis), kelle noorpõlvest on see film tehtud?
4. Tugevaks tegijaks Eesti kindlustusturul on ERGO. ERGO nimetust hakati Eestis kasutama alles
2001.aastal. Enne seda aga olid asjalood järgmised: 1990 rajati kindlustusselts BICO, milles viie
aasta pärast omandas osaluse Saksa kapital. 2000.aastal liitis BICO endaga Läänemaalt pärit
kindlustusseltssi ning ettevõtte nimeks sai BICO-... Kindlustuse AS. Aasta pärast muututi ERGOks.
Mis nime kandis kindlustusselts, mille BICO endaga liitis? Eesti mälumängudel on küsitud
spordiküsimusi, mis on andnud sama vastuse.
5. Külas elas viimase rahvaloenduse andmeil poolsada elanikku. Asula on olnu tuntud lisaks kõigele
muule raudtee järgi. Külas asus raudteejaam, mis lasti 1917.a. taganevate Vene vägede poolt õhku.
1933.a. rajati õhkulastud jaamahoone asemele puidust lihtne paviljon. II maailmasõja järel kasutati
sealset raudteeharu peamiselt militaarotstarbel. Tänaseks on raudtee üles võetud. Vastamise
lihtsustamiseks lisan, et nüüd teatakse küla pigem kahe teise transpordiliigi järgi, olles ühtviisi nii
tee algus- kui lõpp-punkt. Mis asulast jutt?

6.Jeruusalemmas paikneva Püha Haua kiriku võtmeid hoiavad muhameedlased. Kirik on
jagatud 6 ristiusu kiriku vahel: Kreeka-õigeusu kirik, Kopti kirik, Süüria õigeusu kirik, Etioopia
õigeusu kirik ning veel kaks ristiusu kirikut. Nimetage need?
7.Näete pildil
valitsejapaari surnukehi,
kes tapeti 11.juunil 1903
toimunud riigipöörde
käigus. Kui teate tapetud
kuninga nime saate 2
punkti, riigi eest 1
punkt.

8. 1919.aastal rajatud autotootja tõusis üsna varsti suuruselt neljandaks
autotootjaks maailmas. Kaubamärgi kujundamisel saadi inspiratsiooni
kõrvaloleval fotol kujutatud esemetest. Millisest autotootjast jutt?
9.Laulužanri nimetus tuleneb itaalia keelest ja tähendab emakeelset
laulu. Tavaliselt on laulu sisuks armastus või loodus. Laulud kajastasid
nii igapäevaseid elusündmusi kui tundeteemasid. Kirjutati nii rõõmsaid,
nukraid kui traagilise sisuga laule. Žanri õitseng oli renessansiajastul,
eriti 16. sajandil. Lood olid neljahäälsed, lihtsa polüfooniaga, hiljem
viie- kuni seitsmehäälsed ja keeruka polüfooniaga. Helikeel ja vaba
värsivormiga tekst olid lihvitud ja lõpetatud. Mis laulužanriga tegu?

10. Järgnev küsimus puudutab osaliselt skulptor Weizenbergi
loomingut. 1972.aastal moodustati Göteborgis ansambel, mille üheks liidriks oli Andres Merelaid.
Ansambli looming jõudis 1976 ja 1980 heliplaatidele, mis kordi ümberlindistatutena levisid ka
kodu-Eestis. Mis nime ansambel kandis? Võimalusel kuulete ka helinäidet.

11.Eri liikide suurte kaslaste omavahelisel ristamisel
saadakse huvitavaid hübriide. Nii näiteks isase lõvi ja
emase tiigri järeltulija on liiger, isase tiigri ja emalõvi
järeltulija on tigon. Kuidas nimetatakse emalõvi ja
isaleopardi hübriidi? Kõrval näete selgitavat fotot.
←

12.Rõiva pesemisega kaasnevad tänapäeval
tingmärgid. Mida need tingmärgid lubavad või
keelavad?

13.Küsitava kirjandusauhinna asutas Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu Eesti osakond
2004. aastal. Auhinna eesmärgiks on esile tõsta head tõlkelastekirjandust ning väärtustada tõlkijate
ja kirjastuste tööd. Audiplom antakse parima tõlgitud lasteraamatu autorile, selle eesti keelde
tõlkijale ning raamatu kirjastajale Eestis. Hinnatakse nii algteose kunstilist väärtust kui ka tõlke
taset. Mullu anti auhind Indrek Koffi tõlgitud Jean-Claude Morlevat raamatule „Ookeani kutse”
(kirjastus Draakon & Kuu). Mis nime auhind kannab?
14.Meilgi on läinud moodi nimetada
lihtsaid suupisteid võõrapäraste nimedega.
Kuidas nimetatakse kõrvaloleval pildil
kujutatud itaaliapärast grillitud võileiba?
Kuna meil tihti puuduvad säärase võileiva
valmistamise seadmed, siis olen näinud
neid valmistatvat veneaegsetes
vahvliküpsetites.→

15. 1998.aastal valmis üle küsitava väina maailma pikkuselt kolmas rippsild. Väin on umbes 60 km
pikk, laius ulatub 18-30 kilomeetrini. Sügavus küündib 20 meetrini ja seetõttu on väin põhiliseks
ühendusteeks laevadele, mis tahavad sõita Balti merest Kattegatti, ja vastupidi. Mis väin?

16.Küsitav Belgia firma on tuntud eelkõige montaaživahtude, hermeetikute ja liimide tootjana.
Peakorter on Turnhouti linnas, kuid allüksused tegutsevad Saksamaal, Poolas, Hollandis, USAs,
Hiinas, Indias, Prantsusmaal ja Tšiilis Need, kes jälgisid tähelepanelikult Tour de France , on
vastamine kergem, sest firma osaleb rattakarusellis ühe tiimi sponsorina. Mis firma?
17.Arvestades tänavu peetud teatrijuubelit saab esitada järgmise küsimuse. Voldemar Panso, Mikk
Mikiver, Elmo Nüganen. Et loetelu oleks terviklik tuleks siia lisada veel kaks meest. Kirjutage
nende meeste nimed vastuseks.
18.Pildil nähtav hoone
kannab nime Lahta keskus
ning see peaks valmima
2018.aastal. Sellest ehitisest
peaks saama Euroopa
kõrgeim, mil kõrgust 463
meetrit ja korruseid 86.
Rajatise ehitamise
initsiaatoriks on suur
gaasifirma. Mis linna
ehitatakse Lahta keskust?→

19.Islamimaades olevatest
maksudest on kindlasti
tuntuim zakat, mis läheb
sotsiaalseteks vajadusteks.
Läbi sajandite kehtis
islamimaades veel üks
maks - jizya. Sellest
maksust olid vabastatud naised, lapsed, vanurid, invaliidid ja sõjaväes teenivad mehed. Jizyast
hakati loobuma 19.sajandil, 20.sajandil kaotati maks pea igal islamimaal. Siiski võib tähele panna,
et 21.sajandil on tehtud katseid maksu taasjuurutamiseks. Nii on jizya taaskehtestamisega tegelenud
Taliban ja ISIS. Lihtne küsimus: kes on kohustatud jizyat maksma?

20.Pildil olev rohkete tätoveeringutega laulumees hullutas
tänavu veebruaris Eesti tütarlapsi. Hiljaaegu jõudis meieni
uudis, et ta hakkab kaasa lööma meilgi vaatamist leidnud
Austraalia telesarjas „Kodus ja võõrsil” ning lööb seal laulugi
lahti. Kes on pildil? Kuulete teda ka laulmas.→

21.Esimene säärase nimega toode jõudis turule 22.märtsil 1993
ning ta sisaldas 3,1 miljonit transistorit. Neli aastat hiljem turule
tulnud uus variant sisaldas juba 7,5 miljonit transistorit. Edaspidi
jõudsid turule veel III ja IV toode. Uue aastatuhande esimese
kümnendi keskpaigaks sai sellenimeliste toodete järeltulijaks
Core 2. Millistest Inteli toodetest on jutt?
22.Hiljuti läbis ajakirjandust teade, et ajakiri Forbes proovis
kokku panna nimekirja maailma enim teenivatest näitlejannadest.
Koostatud tabelist selgus, et maailma enim teeniv näitlejanna on
Jennifer Lawrence. Talle järgnevad Scarlett Johannsoon ja Melissa
McCartney. Tabeli neljandalt realt aga leiame pildil oleva Hiina
näitlejatari. Kellega tegu? →

23.Baltika Gruppi kuuluvad erinevad moebrändid. Suurimaks brändiks on Monton. Baltika
portfellist võib leida veel kaubamärgid Bastion, Ivo Nikkolo, Baltman. Milline on aga suuruselt
teine Baltika bränd? Kodulehe andmeil on see suunatud praktilise meelega naistele ja meestele, kel
on vajadus usaldusväärse ja elegantse rõivakollektsiooni järele, mille erinevaid elemente on kerge
omavahel kombineerida. Turul on kaubamärk olnud alates 2006. aastast.
24.Näete pilti hinnatud meetaimest,
mille nimes peitub vihje köögiviljale.
Taim õitseb kevadest septembrini,
järjest valmivad uued ja uued õied, mis
muudkui õide puhkevad. Kogu selle
perioodi on taime õied mesilaste
tähelepanu all. Lähis-Idast pärinevat
taime kasvatatakse meil kultuurtaimena.
Nimetage see kareleheliste sugukonda
kuuluv taim.←

25.Graffitil olev kurjategija (1947-2004) oli kindel
kahtlusalune ja võttis isegi süü Grandi kinost tulnud tuntud
isiku tapmises omaks. Paraku jäi mõrvarelv leidmata ja
kohus mõistis mehe õigeks. Kelle tapmises pildil kujutatud
meest süüdistati?←

26.1950.aastal lõikasid vennad Højgaardid Jüütimaal
Silkeborgi linna lähedal turvast. Töö käigus avastati
turba seest surnukeha. Arvati, et tegu on kaasaegse
mõrva ohvriga ning võeti ühendust politseiga. Politsei
kaasas uurimisse teadlased. Tänaseks on selgitatud, et
leitud mees elas umbes 4.sajandil eKr. Tegemist oli
arvatavasti rituaalse ohvriga ning keha oli
soopinnases hästi säilinud. Tänapäeval on tüüp välja
pandud Silkeborgi muuseumis. Mis nime all seda
meest tuntakse? Lisaks võib märkida, et mees on
tegelane briti rockansambli The Darkness laulus ja
kirjanik Margaret Atwoodi loomingus. →
27.Maailma suurimaks väikepoodide ketiks peetakse 1927.aastal USAs
loodud kauplusteketti. Tänaseks kuulub sellesse üle 54 000 poe.
Möödunud sajandi viimase kümnendi algul läks kontroll kauplusteketi üle
Jaapani kapitali kätte. Kauplused asuvad Põhja-Ameerikas, Austraalias ja
Aasia idaosa riikides. Euroopas ollakse kanda kinnitanud ainult
Skandinaaviamaades. Mis kauplusteketiga tegu? Näete ka pisut töödeldud
logo.→

28.Naturaalarvude hulka tähistatakse tähega N. Täisarvude hulka tähistatakse tähega Z, reaalarvude
hulka tähega R. Mis tähega tähistatakse ratsionaalarvude hulka?
29.Väidetavalt sai maa omale nime ühe kohaliku hõimu järgi. Juudid aga väidavad, et riigi nimi
tuleneb hoopiski heebrea keelest ja tähendab kohta, kus puhata. Millist Euroopa riiki nimetavad
leedulased Lenkijaks, ungarlased Lengyelorszagiks, armeenlased Lehastaniks, türklased
Lehistaniks, iraanlased Lehestaniks?
30.Pildil paremal on Eugen Schaumann, kes on vasakul?↓

31.Firma nimi moodustub sõnade õlu ja karastusjoogid esimestest kahest tähest. 1878 rajatud firma
on jõudsalt laienenud, eriti lõunas paiknevasse nelja riiki. Mis firma? All näete vappe: vasakult
esimene asukohalinna vapp, järgmised haruettevõtete asukohad põhjast lõunasse.↓

32.Venemaal on levinud nn „uus kronoloogia”. Õpetus, mille järgi on kogu senine ajalookäsitlus
vale. Teooria kohaselt on inimkonna kirjutatud ajalugu tunduvalt lühem, alates alles keskajal. Kogu
ametlik ajalugu on aga renessanssiaegsete kirjameeste osav võltsing. Õpetuse kohaselt on keskaja
isikud lihtsalt kantud üle varasemasse aega. Pole olnud Vana-Kreekat, Roomat, Vanadest
Idamaadest rääkimata. Samuti pole olnud Novgorodi, Kiievit ....Küll aga on olnud Moskva. Kõike
seda näitavat ajaloosündmuste matemaatiline analüüs. Kui uus kronoloogia püüdis 1990.aastatel
olla tõsiteaduslik, siis hiljem on õpetus muutunud kommertsprojektiks ja päris edukaks. Õpetuse
põhiliseks autoriks on Moskva Ülikooli matemaatikaprofessor (sünd. 1945), kes oma peamise
kaastöölise G.Nossovskiga on avaldanud hulgaliselt vastavaid raamatuid. Kes on see vene
matemaatik, „uue kronoloogia” rajaja?
33. Pildil olevat ravimit võite osta eri maades järgmiste nimede all:
Calpol, Panadol,Gripin, Fensum, Pamol, Parol jne., jne. Mis on ,selle
tihti vajaliku, ravimi üldiselt tuntud nimetus?→

34. Tänavu möödus veerand sajandit Eesti Kogressi I istungjärgust. I istungjärgul 1990.aasta
märtsis valiti ka Eesti Komitee. Eesti Komitee esimese juhatuse koosseisus olid kaks tänavu
kevadel Riigikokku valitud meest. Neist üks – Edgar Savisaar - loobus mandaadist. Teine mees aga
jätkab parlamendis, kuuludes seal opositsiooni. Vahel lisatakse tema tutvustamisel tiitel „... isa”.
Kes?
35.Hollandi kuningriigi kõrgeimaks punktiks on
kustunud vulkaan Mount Scenery (887m üle
merepinna). See mägi asub Kariibi meres oleval
Hollandile kuuluval saarel, mille lippu kõrval näete.
Saarel elab umbes 2000 inimest ja keskasula nimi
on The Bottom. Mis saarega tegu? Võib mainida, et
saare nimel on eesti keeles tähendus täiesti olemas.
Kes nõukogudeaegset kaubandust mäletab, sellel on
vastamine vist lihtsam.→

36. 1949.aastal rajati Skuteči linnas jalatsikombinaat. 14 aastat hiljem vahetati nime ja see kinnistus
eesti keeles teatavate jalavarjude üldnimetajana. Mis firmaga tegu? Allpool näete mõningaid
tootenäidiseid.↓

37.Sellised rahvalikud laulud on omased eelkõige ukrainlastele, vähemal määral kohtab neid
valgevenelaste ja venelaste juures. Neid lauldi siis kui pühadeaegu käidi tarest taresse. Esialgu oli
laulude põhiteemaks viljakusmaagia. Kirik võitles selle väärusu kombega ning seetõttu võtsid
laulud hiljem kristliku kuue. Sarnaseid laule on teistelgi slaavi rahvastel. Nii on näiteks tšehhidel
koledad, bulgaarlastel koladad. Kuidas selliseid rahvalikke laule nimetati?
38.Pildil olevas hoones tegutses
riigi valitsus 2.maist kuni
23.maini 1945, mil valitsus
vangistati. Mis linnas see hoone
asub?

39.Seda spordiala demonstreeris esimesena ameeriklane Ralph Samuelsson. Toimus see 1922.aastal
Lake City lähistel. Maailmameistrivõistlused toimusid esmakordselt 1949 Prantsusmaal. Selle aasta
MM peaks toimuma Mehhikos Chapalas. Edukamaks riigiks läbi aegade on alnud USA, kelle
sportlased on võitnud MM-delt 155 kuldmedalit. Olümpiakavva ala jõudnud ei ole, kuigi
Münchenis oli näidisalana kavas. Ameeriklastele järgnevad edukuselt Prantsusmaa, Austraalia,
Kanada. NSVL-s oli spordiala propageerijaks Juri Gagarin, kelle initsiatiivil rajati alaliit ja 1965
korraldati esimesed NSVL meistrivõistlused. Spordiala keskuses N.Liidus sai Dubna. Mis
spordiala?
40.Kuulete 1977.aastal Didier Marouani eestvõttel rajatud ansamblit. Grupi kolme esimest plaati
Magic Fly, Deliverance ning Just blue saatis suur edu. 1981 läks ansambel laiali. Kollektiiv?

41. 1.septembri seisuga on nimekirjas 8068 nime, iga nime taga erinev number. Teiste seas võib
sealt leida järgmisi andmeid: Mercedes -10, Audi – 134, Nissan – 31, Lexus - 16, Volvo - 23 , Luisa
– 287, Evelin – 36, Oviir – 15, Ratas – 16 , Kapo – 10, Tahmanägu – 23, Liviko – 30, Vahvel –
101, Küpsis – 14, Mobla – 16, Peibe -42. Nimekirja tipus troonisid nimed, mille taga oli numbrid
3983 ja 3600. Mis nimekirjaga tegu ehk keda nimekiri koondab?
42. Traditsiooniliste keldi
sportmängude ühendus GAA
korraldab võistlusi mitmel alal.
Teistest tuntumad on gaeli jalgpall
ja maahokilaadne hurling. Viimast
mängivad mehed. Hurlinguga pea
samasugust mängu mängivad ka iiri
naised. Kuidas seda mängu
nimetatakse? Kõrval illustreeriv
pilt.→

43. Tegemist on Liza Marklundi väljamõeldud tegelaskujuga, kes on ametis õhtulehe
ajakirjanikuna. Töötades krimireporterina satub ta järjest keerulistesse ja ohtlikesse olukordadesse.
Esimene raamat sellest tegelaskujust nägi ilmavalgust 1998. 2013. aastal ilmus juba kümnes
romaan tema tegemistest. Raamatute edu pani aluse filmidele. Esimene film Helena Bergströmiga
peaosas valmis juba 2001, kahe aasta pärast järgnes uus film. Seejärel oli pikem vaheaeg kuni 2012
ilmus vaatajate ette kuuest filmist koosnev sari, mille avafilmiks oli „Nobeli testament”. Peaosas
mängis Malin Crepin. Nimetage see tegelaskuju.
44.Kuigi nime poolest sobiks see madaraliste sugukonda
kuuluv taim aiataimeks, on ta meil rohkem tuntud
toataimena. Looduslik kasvukoht on tal Lõuna-Aafrikas,
Ida- ja Kagu-Aasias. On läikivate tumeroheliste
lehtedega igihaljas põõsas, mille täidisõied on valged ja
tugevalt lõhnavad. Mis taim?

45.Putukate puhul eristatakse kahte tüüpi arengu tsükleid: täismoone ja vaegmoone. Täismoone
koosneb neljast staadiumist, vaegmoone kolmest. Milline arengustaadium jääb vaegmoonde puhul
vahele?

46.Linna mainiti esmakordselt 1173.aastal vene
kroonikais ning seetõttu peetakse riigi
vanimaks linnaks. 14.sajandil rajas sinna
linnuse Liivi ordu. Linnaõigused saadi
1777.aastal. 1897.aasta ülevenemaalisel
rahvaloendusel moodustasid enamiku selle
Vitebski kubermangu asula elanikest juudid.
2012.aastal peetud referendumil hääletas
suurem osa linna ja linna ümbruse elanikest
vene keelele riigikeele staatuse andmise poolt.
Eesti lingvistidele pakuvad suuremat huvi seal
lähedal olevad Pilda ja Nirza asulad. Mis linn?
→
47.Halogeenid on VII A rühma elemendid.
Vormiliselt loetakse halogeenide hulka ka
uudiselement valemiga Uus, kuid tema kohta
küsimust ei tule. Halogeenide hulka kuuluvad lihtainetena gaasilised fluor ja kloor, lihtainena ka
vedel broom. Millised halogeenid esinevad lihtainetena tahkel kujul?
48.Küsitav šokolaadibränd on pärit Saksamaalt ja paistab olevat –
vähemalt nime järgi – suunatud heade kommetega sportlikule
inimesele. Firma loojate arvates tuli valmistada selline
šokolaaditahvel, mis mahuks spordipluusi taskusse ilma tahvlit
murdmata. Ettevõtte põhitooteks on 100-grammine šokolaaditahvel,
mis on jagatud 16 väljaks. Endistviisi kuulub firma
asutajaperekonnale ning keskus asub Stuttgardi linna lähedal. Mis
šokolaadiga tegu?
49.Pildil olev pallimängija (1930-1994) töötas enne sportlaseks
hakkamist metsatöödel, pärast tippspordist loobumist tegeles
metallehistööga. Tema sportlaskarjääri jäid ilmestama kolm
olümpiahõbedat, kolm EM kulda. Kes?←

50.Balkani piirkonna napsudega on üsna segane lugu. Näiteks võib tuua joogi, mis on üsna sarnane
raki, ouzo ja arakiga. Napsu nimi pärineb Kreekast Chiose saarelt. Erinevus teistest sarnastest
kangetest jookidest seisneb selles, et joogile lisatakse Pistacia lentiscus vaiku, mis lisab pisut
tärpentiinilaadse noodi. Kreeklastele kuulubki õigus kasutada joogi nime kaubamärgina. Sellega ei
ole rahul bulgaarlased, kes nõuavad kaubamärgi kinnistamist Bulgaariale. Viimasega ei ole nõus
Makedoonia, kes peab seda napsu oma rahvusjoogiks. Et tegemist on üpriski kange lõuatäiega
näitab fakt, et Bulgaaria riiklik standart kinnitab küsitava napsu kanguseks 47%, makedoonia
populaarsem toode „Strumicka ... „sisaldab aga 43% alkoholi. Mis nime jook kannab?

51.Vasemal näete slovaki päritolu NHL-i staari (sünd. 1940).Tema
loomingusse kuulub üle 500 värava NHLi põhihooaegadel. Ta on mitmel
korral tunnistatud NHLi parimaks, lisaks kuulub Kanada spordi kuulsuste
halli ning Slovaki Hoki Kuulsuste Halli. Temast kolm aastakümmet hiljem
sündinud Eesti kirjamees, kes avaldas 2013 furoori tekitanud teose, kannab
sama perekonnanime. Kes on fotol?←
52. 19. sajandil Venemaal tegutsenud akadeemilise kunstniku Adolphe
Charlemagne looming on tänapäevani tuntud. Eriti kuulus on tema
portreedesari, kus on kujutatud teiste hulgas Iisraeli kuningas Taavet,
Aleksander Suur, Karl Suur, Julius Caesar, piiblitegelasne Raahel, jumalanna
Athena ja mõned teised. Nõukogude perioodil trükkis Charlemagne
loomingut intensiivselt Leningradi Värvilise Trüki Kombinaat. Mille järgi on
Charlemagne looming tänini tuntud?
53. Pildil on Ukraina
kunstnik oma ilmselt
tuntuima taiesega „Sõja
nägu”, mis valmistatud
Ida-Ukrainast
lahinguväljadelt toodud
padrunikestadest. Kes
on pildil olev kunstnik?
→

54.Parteid, mille kaubamärki näete, on iseloomustatud kui
liberaalkonservatiivset või kristlik-demokraatlikku erakonda.
Rõhutatud on ka tugevat euroopameelsust. Erakond on suhteliselt
noor, rajatud 14 aastat tagasi. Ometi ollakse riigis juhtivaks
erakonnaks. Neil on suurim esindatus parlamendis, peaminister
kuulub sellesse parteisse, erakonna eelmine juht töötab väga kõrges
euroametis. Paraku viimatistel presidendivalimistel ei meeldinud
nende kandidaadi valimisplatvorm kodanikele ja presidendiks sai
peamise poliitilise rivaali kandidaat. Nimetage erakond.←

55. Kuulete riigihümni, mis põhineb hällilaulu meloodial. Mis riigi hümn? Võib-olla keegi teist
kuulis seda pala hiljuti nii mitu korda kui nädalas päevi.

56. Esimesed andmed temast pärinevad 1903.aastast Lõuna-Aafrikas. 1957 jõudis Portugali ja kolm
aastat hiljem Hispaaniasse. Kui ta 1970.aastail Kuubasse jõudis, pidas Fidel Castro seda USA
salakavalaks plaaniks Kuuba majanduse vastu. Kunagise Nõukogude Liidu aladele jõudis
1977.aastal Odessa sadama kaudu. 2.septembril 2014 jõudis Eestisse ja hakkas kohe tegutsema.
Esialgu küllaltki aeglaselt, aga hiljem üha kiiremini ja traagilisemalt. Millest jutt?
57.1971 saatis NSVL kosmosesse esimese orbitaaljaama seeriast, mis koones seitsmest
orbitaaljaamast. Nagu tavaliselt, mõni jaam sellest seeriast ei hakanudki eesmärgipäraselt tööle ja ta
tuli alla kukutada. Rohkem külastasid kosmonaudid orbitaaljaamu järjekorranumbritega 6 ja 7.
Programm kestis 1986.aastani, mil kosmoses hakkas tegutsema orbitaaljaam Mir. Mis nime kandsid
esimesed nõukogude orbitaaljaamad?
58. Näete allpool ühe tuntud kaubamärgi arengut läbi aegade. Mis ettevõtte kaubamärgiga tegu?↓

59.Jaapani koomiksid, mille puhul kasutatakse terminit
manga, on Eestiski üpris tuntud. Eelmisel sajandi hakkasid
laiemalt levima ka Korea manhwad. Millist terminit
kasutatakse hiina koomiksite kohta, mis on levinud nii
mandri-Hiinas, Hongkongis kui Taivanis? Selle koomiksiliigi
tuntumate esindajate hulka kuuluvad „Old master Q”, „Lily
Wongi maailm”, „Jumalate relvad „jne. Kõrval näete Taivanis
toodetud hiina koomiksi näidet. →
60. Allpool oleval pildil kujutatud isik tahab endale saada Jaak
Uudmäe Moskva OM kolmikhüppekulda. Austraalia
kergejõustikutegelased on veendunud, et
kergejõustikukohtunikud jätsid Moskva olümpiamängudel,
mis paistsid silma mitmete kohtunikepoolsete kahtlaste
otsustega, lugemata Austraalia sportlase igati
määrustikupärase hüppe. Kes on pildil? ↓

61. Selle Hollandi DJ ja produtsendi sünniaastaks on
1996. Tema läbilöök saabus 2013 tootega „Animals”,
mis tõusis mitme riigi muusikaedetabeli tipuossa.
2014.aastal hullutas poolehoidjaid lugu „Wizard”. Tema
mentori DJ Tiesto arvates tõuseb noormees tuleval aastal
maailma DJ Magazini koostatud diskorite edetabeli
tippu (praegu on ta kõigest neljandal kohal). Käesoleval
hooajal esines küsitav Pärnus Weekendi festivalil.
Tuginedes kuulujuttudele – paljud teismelised tüdrukud
läksid Weekendile just tema pärast. Arvestades enamiku mälumängurite iga, lisan lihtsustamiseks
juurde noormehe logo (õigemini osa sellest). Kellest jutt?↑
62. Ja nüüd võtaks õige kätte ja kiusaks teid grammatikaga. Kuidas
nimetatakse keeleteaduse osa, mis uurib lausete struktuuri ning püüab
formuleerida reegleid, mille alusel sõnad moodustavad fraase ning
fraasid omakorda lauseid?
63. Bulgaaria juudi päritolu saksakeelne kirjanik, hilisem Suurbritannia
kodanik – nii on teatmekirjanduses öeldud pildil oleva mehe kohta.
Eluaastad 1905-1994. 1981 anti talle Nobeli kirjanduspreemia. Eesti
keelde on tema loomingust tõlgitud järgmised teosed: Maailm peas,
Marrakeši hääled, Massid ja võim, Pimestus. Kes?→
64. Teatav roll küsitava filmistuudio juures oli prantsuse geoloogil
Joachim Barrande´il. Filmistuudio rajamine on siiski seotud
vendadepaariga, kellest ühe poeg sai hiljem riigi presidendiks. 1933 oli stuudio valmis, valmis sai
ka esimene film Mõrv Ostrovni tänaval. II maailmasõja järel asutus natsionaliseeriti ja oli riigi kätes
1990.aastateni. Sel ajajärgul osaleti selliste kinoprojektide nagu Vabaduse sõdurid ning Lahing
Moskva pärast tegemises. Seda filmistuudiot oma võimalustega nimetatakse Ida Hollywoodiks,
mitmed suured Hollywoodi kinostuudiod kasutavadki neid stuudioid. Roman Polanski arvates on
tegu maailma parima filmitegemise kohaga üldse. Näiteks on stuudio olnud kaasatud filmide
Casino Royal ja Mission Impossible tegemisse. Mis filmistuudio?
65. Veel üks kultuuriküsimus siia
lehele. Pildil nähtav
muusikakollektiiv alustas tegevust
1981 ning on vaheaegadega
tegutsenud tänapäevani. Foto, mida
näete, on tehtud eelmisel aastal.
Ansambli popimate lugude hulka
kuuluvad teiste hulgas Do You
Really Want to Hurt Me, The War
Song, Karma Chameleon.
Ansambel?

66. Pildil olev daam sündis 40 aastat tagasi
Londonis. Õppis kolledžis arvutiteadust ja
prantsuse kirjandust. Pärast kõrgkooli
töötas mõnda aega rahvusvahelise
investeerimispanganduse alal. 2000.aastal
abiellus ning tänaseks on tal oma
abikaasaga kolm last. Abielul öeldi olevat
ka poliitiline mõõde, sest daami usuline
kuuluvus ühtis riigi rahvastiku enamuse
omaga. 21. sajandil kirjutasid temast
mitmed moeajakirjad, ajakiri Vogue
nimetas teda isegi kõrberoosiks. Alates
2012.aastast on tema moekale eluviisile
takistuseks liikumispiirangud. Küsimus
lihtne: kes on pildil oleva daami abikaasa?→
67.Juba 17.sajandil kirjeldati seda nähtust Inglismaal levitatud brošüüris Mowing Devil. Nähtus
leiab kirjeldamist vene muinasjutus „Küürselg-sälg”. Massiliseks muutus nähtus 1970.aastail
Inglismaal, võis rääkida isegi buumist. Koheselt läks lahti vaidlus nähtuse päritolu üle. Osa
inimestest arvas, et tegu on millegi maa-välisega, skeptikute arvates on tegemist lihtsalt naljaga või
teatud kunstivormiga. 1991 väitsid inglased Doug Bower ja Dave Chorley, et nemad panidki oma
tegevusega buumile aluse. Järgmisel aastal tehtigi Berkshire´is võistlus, kus huvilised panid
proovile oma kujutlusvõime ja -oskused. Siiski on küsitava nähtuse juures palju ebaselget ning
endistviisi räägitakse sellega seoses tulnukatest, aga ka keeristuulest, keravälgust ja mikrolainelisest
kiirgusest. Ka Eestis on selle nähtusega kokku puututud, näiteks Lõuna-Eestis Rulli küla lähedal.
Mis nähtus?
68. Üle saja aasta tagasi kahe Hollandi kaupmehe poolt Düsseldorfis loodud
rõivakaubanduse firma on praeguseks oma tegevuse viinud 15 Euroopa riiki. Eestisse
firma veel jõudnud ei ole, kuigi Lätis-Leedus ollakse kohal. Kõrvalpildil väike vihje.
Nimetage see riidekaupluste kett.→

69.Arvestades praegust ulatuslikku rahvasteliikumist Euroopas peaks korralikus mängus olema ka
küsimus Suure rahvasterändamise kohta. Tegemist on idagermaani hõimuga, mis lahkus suurrände
ajal Skandinaavia poolsaarelt Bornholmi saarele ja sealt hiljem lõuna poole. Väidetavalt ongi
eelnimetatud saar hõimu nimelooga seotud. Suures segaduses rahvas hajus ja sulandus teiste hulka,
kuid nimi jäi. Tänapäeval seostame rahva nimetust otseselt Prantsusmaaga ja eriti maa keskosas
oleva piirkonnaga, mis keskajal moodustas omaette hertsogkonna. Mis hõimust jutt?
70.Kuulete 1967-1974 aastani tegutsenud Hollandi muusikakollektiivi ilmselt kõige tuntumat lugu.
Nimetage ansambel.

71.Fuggerei on maailma vanim tegutsev sotsiaalasundus. See rajati 1516.aastal
rikka äritegelase Jacob Fuggeri poolt. Asundus oli mõeldud kohalikele
puudustkannatavatele inimestele. Elamutekompleks on ülejäänud linnast
eraldatud müüriga, linnakul on oma kirik ja tänavatevõrgustik. Tänapäeval
kasutab Fuggerite fondi rahastatavat sotsiaalmajutusteenust ligi 200 inimest.
Eelistatud on linnaelanikud, kes on katoliku usku. Mis linnas asub Fuggerei?
Kokkupuude Eesti jalgpalliga.
72.Mõned allikad peavad seda kõige rootsilikumaks Rootsi maakonnaks. Selle
Kesk-Rootsi maakonna tuntumad linnad on Avesta, Falun, Mora. Just selles
maakonnas alustas ülestõusu taanlaste ülemvõimu vastu Engelbrekt
Engelbrektsson. Just sealt otsis tuge oma troonipüüdlustele Gustav Vasa.
Piirkond oli tuntud oma talurahvaülestõusude poolest. Tänapäeval teatakse
väljaspool Rootsit piirkonda rohkem suusatamise kaudu. Mis maakond?←

73.Näete ühe riigipea hauda pealinna
sõjaväekalmistul, mitme teise riigijuhi
lähedal. Ta oli president aastail 1989-1990.
Kellega tegu?→
74.Venemaa suurimaks pangaks võib pidada
Sberbanki, kuid mitte kaugele maha ei jää
küsitav pank. Pank rajati 1990.aastal ja ta on
laiemale üldsusele tuntud sellega, et armastab
oma kaubamärki spordivõistluste taustaks
riputada. Eriti võib välja tuua panga sideme
James Naismithi „lapsega”. Panga aktsiate
kontrollpakk on Vene riigi käes, panka juhib
Andrei Kostin. Mis pank?

75.Küsitav, traagilise saatusega ekspeditsioon on andnud ainest lauludele, kirjandusteostele ja
dokumentaalfilmidele. Paljud reisiga seotus üksikasjad on jäänud
tänini salapäraseks. Reis leidis aset 1845-1847 ja selle eesmärk oli
Loodeväila avastamine. Kõik ekspeditsioonist osavõtnud 129
inimest jäid kadunuks. Ekspeditsiooni saatuse teadasaamiseks
korraldati otsinguid peaaegu kogu 19.sajandi II poole vältel. Leitud
esemete ja surnukehade põhjal arvatakse, et ekspeditsiooni liikmed
hukkusid raskete ilmastikutingimuste, nälja, kopsupõletiku ja
konservidest tingitud pliimürgituse tagajärjel. Väidetavalt esines ka
kannibalismijuhtumeid. Kes oli see briti maadeavastaja, kelle
juhtimisel see võrdlemisi salapärase lõpuga ekspeditsioon toimus?
←

76.Küllap olete kõik tuttavad toodetele paigutataud vöötkoodidega. Tuntakse nii 8- kui 13numbrilisi vöötkoode. 13-numbrilise vöötkoodi valem on selline: RRR VVVV TTTTT C . Kolm
esimest numbrit viitavad tootjariigile, C täht on toote kontrollnumber, TTTTT on toote tunnus.
Mida tähistavad koodis VVVV?
77.Pildil olev sportlane tegi Pekingis toimunud
kergejõustiku maailmameistrivõistlustel selle inetu
teo, et jättis huvitava nimega sportlase Lyu Huihui
kodupubliku ees kuldmedalist ilma. Ja tegi seda
veel oma viimase sooritusega. Kes on pildil? ←
78.Kui mingis tootegrupis on turul toodet
pakkumas üks firma, siis säärast turuolukorda
nimetatakse monopoliks. Aga kuidas nimetatakse
sellist turuolukorda kui pakkujaid on mitu, aga
ostjaid üks?
79.9.sajandil rajasid taanlased kaitseks lõunapoolt
lähtuvate slaavlaste, friiside ja sakside rünnakute
eest kaitsevallide süsteemi.Uuesti läks valli tarvis
1864.aasta sõja ajal. Kaitsevall on tänapäevani
looduses säilinud, kuigi nüüd asub ta hoopis Saksamaal Schleswig-Holsteini liidumaal. Kuidas seda
kaitsevalli nimetatakse?
80. Eelmisel aastal lipsas minu koostatud paarismängu küsimuste hulka kaks pornograafiale viitavat
küsimust. Tänavu piirdun vaatajate soovil ühe seksipildiga. Näete paaritumas Alopex lagopuse
looduses esinevat vormi ja sama liigi teisendit, mida kohtame peamiselt kasvandustes. Mõlemal
olendil on eesti keeles veidi erinevad nimed. Need nimed kirjutagegi vastuseks.↓

Vastused:
1.Kaljas

41.Eesti lehmad

2.Ruben Rausing

42.Camogie

3.Nursultan Nazarbajev

43.Annika Bengtzon

4.Leks

44.Gardeenia

5.Rohuküla

45.Nukk

6.Roomakatoliku kirik, armeenia õigeusu kirik

46.Ludza

7.Aleksander I, Serbia kuningas

47.Jood, Astaat

8.Citroen

48.Ritter sport

9.Madrigal

49.Janis Kruminš

10.Hämarik

50.Mastika

11.Leopon

51.Stan Mikita

12.Valgendamine ehk pleegitamine

52.Mängukaardid (atlaskaardid)

13.Paabeli torni auhind

53.Daria Martšenko

14.panini

54.Kodanikeplatvorm (Platforma Obywatelska)

15.Suur-Belt

55.Keenia

16.Soudal

56.Aafrika seakatk

17.Kalju Komissarov, Rudolf Allabert

57.Saljut

18.Sankt-Peterburg

58.Carlsberg

19.Mittemoslemid

59.Manhua

20.Ed Sheeran

60.Ian Campbell

21.Pentium

61.Martin Garrix

22.Bingbing Fan

62.Süntaks

23.Mosaic

63.Elias Canetti

24.Harilik kurgirohi

64.Barrandov

25.Olof Palme

65.Culture Club

26.Tollundi mees

66.Bashar al-Assad

27.7 eleven

67.Viljaringid

28.Q

68.Peek&Cloppenburg

29.Poola

69.Burgundid

30.Nikolai Bobrikov, Soome kindralkuberner

70.Shocking Blue

31.Olvi

71.Augsburg

32.Anatoli Fomenko

72.Dalarna

33.Paratsetamool

73.Wojcech Jaruzelski

34.Jüri Adams

74.VTB

35.Saba

75.John Franklin

36.Botas

76.Valmistaja

37.Koljadki

77.Katharina Molitor

38.Flensburg

78.Monopson

39.Veesuusatamine

79.Danevirke

40.Space

80.Sinirebane, Polaarrebane

