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Estica I 
 
 
1. Ta sündis 1969. aastal Kohtla-Järvel. Hetkel on Rakvere teatri 
peanäitejuht, aga on tegev ka näitlejana ning lisaks laulab ta  
punkansamblis Streptococcus Pyogenes. Oma abikaasa, Tiina 
Mälbergiga on tal 2 last: poeg Karl Robert ja tütar Marii Ingriin. On 
mänginud filmides „Sigade revolutsioon”, „Stiilipidu”, „Malev”, „Minu 
Leninid”. Kes? 
 
2. Keskajal oli see piiskopimõis. 1808. aastal 
omandasid mõisa von Bergid, kelle valdusesse jäi 
see 1934. aastani. Peahoone on projekteerinud Otto 
Pius Hippius. Nõukogude ajal oli mõisas nii 
puhkekodu kui ka pioneerilaager. Kaasajal saab seal 
korraldada mitmesuguseid üritusi: seminare, 
konverentse, pidusid jne. Samuti saab seal ööbida. 
Filmis „Nimed marmortahvlil” toimus osa 
tegevusest just selles mõisas. Mis mõis? 
 
3. Sven Kivisildnik kirjastab juba mõnda aega 
raamatuid. Hiljuti kirjastas ta Pehme mandumise 
triloogia, kus ilmusid selliste autorite teosed nagu Andreas W, Chaneldior ja Jürgen Rooste. 
Tema kirjastusel on omapärane nimi, mille lühend on Ji.  
Kuidas on kirjastuse täisnimi? 
 
4. Pildil on üks vägevamaid Eesti nõidu, kes? 
 

 
 
5. Aivar Oja, Andres Oja, Urmas Vare ja Jaanus Raudkats moodustavad ühe hiljuti „kasiino-
ealiseks” saanud ansambli. Mis ansambel? 
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II Loodus 
 
6. Mis need on? 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
7. Kääpa maastikukaitsealal on muuhulgas Papi, Jõemõisa ja Kaiu järv ning Kaiu soo. Kaiu 
järvest algab Kääpa jõgi. Kääpa maastikukaitseala on üsna väike oma pindalalt, kõigest 
2288ha. Kaitseala asub muuhulgas Ristimurru, Tindimurru, Pedassaare, Sõõru ja Maarja-
Magdaleena lähedal. Missugustesse kahte maakonda jääb Kääpa maastikukaitseala? 
 
8. Mis ilmakaarde on liikunud viimase 100 aasta jooksul Maa magnetiline lõuna poolus, 
mis praegu asub veidi Kanadast põhjapool, umbes põhjalaiusel  85o ja läänepikkusel  
120o? 
 
9. Kes see on? Vihjena – tema kuningannad pole kuigi tähelepandavad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. See ilutaimena kasvatatav valgete kuni punakasvioletsete õitega lill Colchicum autumnale 
sisaldab tugevatoimelist mürki kolhitsiini, mis peatab rakujagunemise mitoosikäävi 
moodustumist inhibeerides, mispärast kasutatakse seda tihti karüogrammi saamisel. Puhta 
kolhitsiini surmav annus on 7 mg. Taim õitseb pärast seda, kui tema vegetatiivsed lehed on 
mädanenud, seega õitsemise ajal on maapinnal taimest paista vaid kuni 10cm kõrgused õied. 
Mis taim?  
  



HTG mälumäng V voor 
III Ajalugu ja usk 
 
11. Ta on Kleopatra kõrval tuntuim Vana-Egiptuse naisvaarao. Kuninganna sai võimule oma 
„kasupoja” Thutmosis III regendina. Hiljem haaras võimukas naine kogu võimutäiuse enda 
kätte ja valitses umbes 20 aastat. Mõjujõu kasvades hakkas küsitav omandama meesvaarao 
atribuute - nendeks olid näiteks valehabe, tseremoniaalne saba ning ta kaotas isegi T tähe 
(naissugu märkiv lõpp) oma nime lõpust. Kui Thutmosis III pääses lõpuks võimule üritas ta 
oma võõrasema mälestust hävitada (Damnatio memoriae) – purustas ta raidkujusid jne. 
Umbes aasta tagasi tehti üks kahekümne esimese sajandi egüptoloogia tähtsamaid avastusi – 
avastati küsitava  vaarao muumia. Selle muumia oli 20. sajandi alguses avastanud juba 
Howard Carter, aga toona jäi muumia päritolu selgusetuks. Tänu vaarao kartušiga 
(nimesildiga) karbikesest leitud hambale, mis sobis muumia suhu, veenduti muumia isiksuses. 
Tulemust kinnitasid ka DNA võrdlused teiste kuninglike isikutega. Kes on see naisvaarao? 
 

               
 
12. Mis mägi on piltidel? Esimesena vallutasid mäe tipu 
taasavatud Tartu Ülikooli esimene rektor George Friedrich Parrot 
ja tema 4 tudengit, kirjanik Hatshatur Abovjan nende seas. Mägi 
on tuntud eelkõige Piiblist. 

     
 
13. ……. I (valitses 1714-1727) oli pärit Saksamaalt Hannoverist ja väidetavalt ta ei osanud 
inglise keelt. Ta sai Suurbritannia troonile pärast Stuartite dünastia protestantliku haru 
väljasuremist 1714. aastal. Tema trooniletõusuga loodi Hannoveri ja Suurbritannia 
personaalunioon, mis kestis 1837. aastani. …….. II (valitses 1727-1760) ei tegelenud eriti 
poliitikaga sest tema ajal olid tegevad esimene Suurbritannia peaminister Robert Walpole ja 
teine mõjukas peaminister William Pitt; nii vähenes ka kuninga institutsiooni võim. …….. III 
(valitses 1760-1820) hakkas oma eelkäija kaotatud positsiooni tagasi võitlema. Tema ajal 
saavutasid iseseisvuse Briti Põhja-Ameerika kolooniad. Elu lõpu poole tabas monarhi 
vaimuhaigus, mille põhjuste ja süvenemise üle spekuleeritakse palju ka tänapäeval 
(kahtlustatakse arseenimürgitust jne). Mis nime kandsid need Inglise monarhid?  

14. Mis teadus uurib ajalooteadust? (2 punkti saab ainult korrektse kirjapildiga vastuse eest, 
1 punkti võib saada ka vigase kirjapildi puhul) Nimetus on tuletatud kreekakeelsetest 
sõnadest, mis tähendavad „ajalugu” ja „kirjutama”. 

15.  Mitmendal sajandil pandi 
alus mormoonide usulahule ja 
millises olümpialinnas asub 
nende keskus (näete pildil 
ülesvõtet aastast 1912)? 
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IV Sport 

 
 
16. Nagu kaks tilka vett. Kes on piltidel? 

      
 
17. Ta sündis 1940. aastal Briti fašistide liidu juhi neljanda 
pojana. Hariduse sai Prantsuse ning Saksamaa koolides, hiljem 
Oxfordis, kus õppis füüsikat. Nooruses tegeles ka poliitikaga, 
kuid perekonnanimi ei lasknud kaua poliitikaga tegeleda. On 
tegutsenud advokaadina, alates 1993. aastast on 
autoföderatsiooni FIA president. Kes? 
  
 
18. Sellest mängust on mitmeid erinevaid variatsioone. Mäng on 
tõenäoliselt alguse saanud Inglismaalt, on populaarne veel 
Skandinaavia maades, Hollandis ja ka USA-s. Tihti mägitakse 
seda pubides. Mõned terminid: Devil, oche, popcorn, round of nine. Kõige rohkem tiitleid on  
võitnud Phil Taylor, veel on kuulsad Eric Bristow, Raymond van Barneveld, Martin Adams, 
Jelle Klaasen, naistest Trina Gulliver. Mis spordiala? 
 
19. 

� Kinshasas toimus kuulus poksimatš George Foreman’i ja Muhammad Ali vahel, mida 
tuntakse ka kui „The Rumble in The Jungle” 

�  vormel 1- s võidutses Emerson Fittibaldi 
� Maanteeratturite seas majandas Eddy Merckx võites nii Giro d’Italia kui ka Tour de 

France’i 
� Jalgpalli meistrite liiga võitis Müncheni Bayern 
� Tennisemaailmas valitses Jimmy Connors, kes võitis kolm Grand Slam’i tiitlit neljast. 
� Sündisid: Alessandro del Piero, Jarno Trulli ja Aki Parviainen 

Mis aasta (+ -  1 aasta=1p )?  
 
20. Kus toimuvad 2008. aasta jalgpalli Euroopa meistrivõistlused? (kaks riiki) 
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V Varia 
 
21. See miljonärist seikleja sündis 1944. aastal Ameerika 
Ühendriikides. Oma raha teenis ta finantssektoris: 1980. aastate 
alguses asutas ta firmad „Marathon Securities” ja “Lakota Trading”, 
mis osutusid väga edukaiks. Mees on püstitanud arvukalt rekordeid 
õhupallide, õhulaevade, purilennukite ja lennukitega. 2002. aastal sai 
temast esimene inimene, kes lendas üksinda õhupalliga ümber 
maailma. Ta oli ka üks 17 õhulaevapiloodist maailmas, kes võis 
juhtida Zeppelini. Mees on kadunud alates 2007. aasta 3.septembrist,  
kui tema lennuk jäi Nevada kõrbe kohal kadunuks. Nüüdseks on ta 
ametlikult surnuks tunnistatud. Kes?  
 
 
22. Pildil on tuntud vulgaarse telesarja South Park loojad. Vasakpoolsel mehel põhineb suures 
osas Kyle Broflovski karakter ja parempoolse mehe järgi on loodud Stan Marschi karakter.  
Mis on nende nimed?  

 
 
23. Trinidadi arvatavasti kuulsaim vaatamisväärsus on üks järv. Järv on 85 m sügav ja katab 
45 ha maad. Kohaliku legendi järgi needsid jumalad järve peale seda, kui külaelanikud tegid 
pühaks peetud koolibritest sööki. Mille poolest on järv eriline?   
 
24. Firma asutas 1932. aastal George Blaisdell. Nimi on jäänud aastate jooksul muutumatuks. 
Blaisdell valmistas oma tulemasinaid ühes vanas garaažis. Põhimõtteliselt ei ole esikmudelit 
praeguseni eriti muudetud ja tulemasinad näevad ikka välja nagu aastal 1932. Garanteeritud 
kvaliteedistandard – anda 73 000 korda tuld – on ikka jõus. Siiski ei teinud seda kaljukindlat 
võitluskaaslast kuulsaks mitte suitsetajad, vaid Ameerika sõdurid, kes kasutasid seda peale 
sigarettide, laagritule ja laternate süütamise mõnikord 
ka elupäästva signaaltulena. Originaalne on ka 
Bradfordi … kliiniku idee: kõik katkised … 
tulemasinad parandatakse tasuta ning kui tulemasinat 
ei anna enam parandada rändab see muuseumisse. 
Mis firma?  
 
25. Ta on üks Big Beat’i nimelise muusikastiili 
kuulsamaid esindajaid. Meeldejääv oli tema 2002. 
aasta kontsert Brightonis, kus prognoositud 60 000 
pealtvaataja asemel ilmus kohale veerand miljonit 
huvilist ja mis tekitas linnas paraja kaose. 1998. aastal 
ilmunud plaat „You’ve Come a Long Way, Baby” 
(pildil )sai Inglismaal väga edukaks, 2004. aasta plaat 
„Palookaville” nii edukas ei olnud. Esitaja?  
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VI Meelelahutus 
 
26. Küsitavaid seostatakse anglo-ameerika kultuuriruumis tihti puuviljadega - „fruit’dega”. 
Esimeseks neile mõeldud raadiosaateks peetakse „Fruit Punch’i”. Sellele inimesterühmale on 
suunatud ka ajakirju, mille nimedes on kasutatud sõna „fruit”, nagu näiteks „Fruit juice”. Tihti 
räägitakse ka küsitavatest endist kui fruit’idest või fruitcake’dest. 
Kellest oli juttu? 
 
27. Pildil on inglise basskitarrist ja laulja, kes on eelkõige tuntud Motörheadi asutajana. 
Praegu on käimas võistlus nö arvutikitarristidele, kes mängivad mängu „Guitar Hero”. Parima 
„klaviatuurikitarristi” valib välja just tema. Kes? 
 

    
 
28. Legend jutustab, et oli kord üks vaene munk, kel polnud raha oma sõbra pulmakingi jaoks. 
Nii segas ta kokku erinevatest õlidest ja essentsidest parfüümi, mis oli tema ainuke võimalus 
sõbrale õnne soovida. Vaese munga kingitusest sai sõbra rikkuse allikas – parfüümi 
toodetakse Saksamaal tänaseni ning müüakse üle kogu maailma. Tegelikkuses segas lõhna 
kokku itaalia päritolu parfüümisegaja Johann Maria Farina. Tuntuim lõhna mark „4111” pole 
tegelikult Fariniga seotud: see on lõhna alternatiivversioon kaupmees Wilhelm Mülhensi 
poolt, kelle lapselapsel Ferdinandil tekkis probleem Farinadega ja seetõttu oli ta sunnitud oma 
toote nime muutma. 4111 oli maja number, mis oli linna poolt Mühlensi lapselapsele 
määratud. Parfüüm kannab prantsuskeelset nime Eau de  …  (lünka sobib linna prantsuskeelne 
nimi). Mis linn (vastake eestikeelse nimega)?  

29. Pildilolev mees on kirjutanud näidendi „Müügimehe surm”, mis on hetkel Tallinna 
Draamateatri kavas. Pildil näete teda koos oma abikaasaga, kellega nad ei jaganud ühist 
perekonnanime. Küsimegi abikaasade perekonnanimesid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30. Ansambel? 
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VII Geograafia 
 
31. Mis on nulk? 
 
32. Mis on kirgiiside koduvabariik? Tähelepanuväärne on asjaolu, et selle maa territooriumi 
„sees” on 6 enklaavi (riigi osa, mida täielikult ümbritseb teine riik). Riigile kuulub aga üks 
eksklaav (riigi osa, millel puudub ühendus ülejäänud riigiga, näiteks Venemaa eksklaav on 
Kaliningrad). 
 
33. Mis järv? Sügavaim koht on Sapi süvik (6 meetrit). Vahepeal käisid jutud selle veekogu 
äärde tuumajaama rajamisest, mis aga maha laideti. 
 

 
 
34. Mis on eesti läänepoolseim punkt? 
 
35. Venemaal Leningradi oblastis 20 km Narvast asuv linn kannab ühe eesti enamlase 
nime. Kelle? 
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VIII Teadus ja tehnika 
 
36. See üks kvantmehaanika rajajaid sündis 1887. aastal 
Viinis ja suri 1961. samuti Viinis. Esimeses 
maailmasõjas teenis suurtükiväe ohvitserina Austria 
sõjaväes. Peale sõda 1926. aastal ilmus tema artikkel 
„Quantisierung als Eigenwertproblem", kus esitas oma 
kuulsa võrrandi, mis on üks kvantmehhaanika 
põhivõrranditest. See määrab kvantmehhaanilise süsteemi 
arengu ajas. Veel on tuntud tema nn. kassi paradoks, mis 
kujutab endast mõttelist eksperimenti, kus kasti suletud 
kass peaks olema samaaegselt nii elus kui ka surnud. 
Paradoks näitlikustas Kopenhaageni koolkonna 
kvantmehhaanilise käsitluse absurdsust. 1933. aasta 
Nobeli laureaat. Sel aastal ilmus Helga Nõu raamat 
„Peaaegu geenius ehk… kassi otsimas”.  
Kes? 
 
37. Sikorsky kompanii poolt loodud helikopteri mudel 
UH-60 võitis USA sõjaväe konkursi, et välja vahetada 
legendaarne „Huey” (Vietnami sõjas USA poolel enim 
kasutatud kopter). UH-60 on mitmeotstarbeline kopter, 
mille maksimumkiirus on 296 km/h. Kopter on jälje 
jätnud ka popkultuuri. Kuidas on UH-60 
koodnimetus? 
 
 
 
 
 
 
38. Nähtav valgus koosneb paljudes eri tasandites 
võnkuvatest elektri- ja magnetväljadest. Mis nähtus on 
pildil? (seda kasutatakse ka päikeseprillides, et 
kõrvaldada tülikaid peegeldusi nt. vee pinnalt) 
 
39. 1927. aastal alustati Austraalias Queenslandi 
ülikoolis ühe väga pikaealise eksperimendiga. 
Professor Thomas Parnell demonstreeris selle katsega 
õpilastele ühe aine ülimalt suurt viskoossust (100 
miljonit korda suurem kui veel). Ta asetas tükikese 
lehtrisse 1927. aastal, esimene tilk kukkus 1938. aastal, 
seni viimane ehk kaheksas tilk kukkus 2000. aastal. Mis aine?   
 
40. 2008. aastal suri füüsik John Wheeler. 
Tema kasutas 1967. aastal esimest korda 
ühte isegi teaduskaugele inimesel tuntud 
mõistet. Mis mõiste?   
 



HTG mälumäng V voor 
IX Poliitika  
 
 
41. Ta sündis 5. märtsil 1879 Pilistveres Viljandimaal ning suri 8. 
jaanuaril 1942 Malmõžis, Kirovi oblastis. Ta oli Eesti sõjaväelane ja 
poliitik ning Eesti Vabadussõjalaste Liidu üks juhte. Samuti oli ta 1934. 
aastal vapside poolt üles seatud riigivanema kandidaat, olles sealjuures 
arvamusküsitluste järgi nii Pätsist kui Laidonerist tunduvalt populaarsem. 
Kes? 
 
 
 
42. Millise 1972. aastal Velupillai Prabhakarani poolt loodud 
organisatsiooni embleem on pildil? 

 
 
 
43. See on omataoliste seas maailma suurim. Ehitamine kestis 1891-1905. Ehitamise peamine 
eesmärk oli Siberi maapõue rikkuste kasutuselevõtt. Ehitajateks olid peamiselt poliitvangid ja 
samuti saadeti ehitusele tsaarirežiimi vastased. … aitas märkimisväärselt kaasa talupoegade 
migratsioonile Siberisse ja selle hiigelsuure, peaaegu 10 000 000 km2 suuruse, ligi 6500 km 
läänest itta ja 3200 km põhjast lõunasse ulatuva maa-ala industrialiseerimisele. Ehitise eelarve 
oli Vene riigi  jaoks tollal rekordiline, millest suuremad oli ainult I maailmasõjale tehtud 
kulutused. Mis ehitis?  
 
 
 
44. Indrek Meelak, Viktor Kaasik, Heinz Valk, varsti arvatavasti ka Jaan Kundla. Seda 
nimekirja võiks arvatavasti jätkata veel. Kõik need inimesed leiame me Keskerakonna 
liikmete nimekirjast ning neid ühendab kõiki läbikukkunud püüd .... Mida nad teha on 
püüdnud, lõpetage lause. 
 
 
45. Mis ametit peab  kolmapäeval Eestit külastav Alexander Stubb? 
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X Kultuur 
 
46. Helilooja? 
 

 
 
47. See on varalahkunud briti näitekirjaniku Sarah Kane viimane näidend. Autor lõpetas 
näidendi mõned päevad enne enesetappu - ja just suitsiidist see näidend räägibki. Hiljuti 
esietendus antud taies ka üliõpilasteatri, Kudu ja Kiwa ühisprojektina Athena keskuses.  
Mis etendus? 
 
48. Mis on Gaute Kivistiku pseudonüüm? 
 
49. Mis vene rokkansambel on kirjutanud filmide Brat 1 ja 2 soundtrackid? 
 
50. Piltidel näete slaavi maade mütoloogiatest tuntud nõiast metsavaimu. Tema koduks on 
legendide järgi kanajalgadega iseliikuv hütt. Nõia esimene nimi (nimi on kahesõnaline) kattub 
ühe araabia muinasjutust tuntud tegelase perekonnanimega. Tema kohta on tehtud mitmeid 
nalju. 
Mis on nõia nimi?  
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XI Eksistentsiaalset laadi küsimused 
 
51. Kes on pildil?  

� A) Bee 
� B) Aa 
� C) Dii 
� D) Cii 

 
52. Mida tähendab lühend ABC?( võib-olla aitab pilt) 
 

 
 
53. 1970. aastal juhtus üks universumi ajaloos vägagi unikaalne sündmus. Kui tavalised 
inimesed proovivad arve üles lugeda, siis tavaliselt katkeb kannatus enne 500 ja appi tuleb 
võtta arvutid. Aga on üks mees, kes on lugenud lõpmatuseni.  
Kes luges lõpmatuseni?  
 
54. Pildil on üks väga kõrge inimene, kelle on ka 
ebaproportsionaalselt pikad jalad. Kui pikk on pildil 
olev mees ja mis on tema nimi 
?   
 
55. Kirglike alatoonidega päev. Õhus on salapära, 
sisemist valvsust. Inimesed on kinnisemad ja 
umbusklikumad. Elatakse rohkem sissepoole, mistõttu 
suureneb ka huvi müstiliste nähtuste vastu. Kuna 
Skorpioni märk on seotud ka seksiga, siis keerlevad 
inimeste mõtted rohkem ka selle temaatika ümber. Tuleks 
püüda vältida konflikte, sest Skorpioni mõju all tekkinud 
pinged püsivad kaua. Suureneb ka kuritegevuse oht! 
Kehapiirkondadest on tundlikumad kõri- ja kurgu 
piirkond. Hea aeg kõigeks, mis nõuab suurt pühendumist 
ja sisseelamist, isegi fanatismi. Millest on sellised iseärasused tingitud? 
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Vatused: 
1. Üllar Saaremäe 
2. Sangaste mõis 
3. Jumalikud ilmutused 
4. Laine Roht ehk Kaika Laine 
5. Kolumbus kris 
6. Kalamärgised 
7. Tartumaa ja Jõgevamaa 
8. Põhi või loe 
9. Tedrekuningas 
10. Sügislill 
11. Hatšepsut 
12. Ararat 
13. George 
14. Historiograafia 
15. 19. sajandil ja Salt Lake City 
16. Garri Kasparov ja Pete Sampras 
17. Max Mosley 
18. Nooleviskamine/Darts 
19. 1974 
20. Austrias ja Šveitsis 
21. Steve Fossett 
22. Matt Stone ja Trey Parker 
23. Tõrvajärv (40% bituumen; 30% savi ja 30% soolane vesi) 
24. Zippo 
25. Fatboy slim ehk Norman Cook 
26. Homoseksuaalid ehk gay’d 
27. Ian Kilmister (Lemmy) 
28. Köln 
29. Marilyn Monroe ja Arthur Miller  
30. Apocalyptica 
31. Setumaa haldusüksus, suurem piirkond 
32. Kõrgõzstan 
33. Võrtsjärv 
34. Vilsandi (õige ka Nootamaa) 
35. Kingissepp 
36. Erwin Schrödinger 
37. Black Hawk 
38. Polarisatsioon 
39. Bituumen (tõrva eest saab ka punktid kätte) 
40. Must auk 
41. Andres Larka  
42. Tamili tiigrid 
43. Trans-Siberi raudtee 
44. Püüdsid Keskerakonnast välja astuda 
45. Soome välisminister (uus) 
46. Franz Liszt 
47. 4.48 psühhoos 
48. Rohke Debelakk 
49. Bi2 
50. Baba jagaa 
51. Bee 
52. African Born Cleaners 
53. Chuck Norris 
54. 2.31; Manute Bol  
55. Kuu liigub Skorpionis 


