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IV Voor
Estica I
1. Ta sündis 1967. aastal Arizonas eesti immigrantide perekonda. Tema
vanavanaisa Woldemar Päts oli Eesti presidendi Konstantin Pätsi vend.
Lõpetas klassi priimusena keskkooli Texases ja Henry Fordi
stipendiaadina Stanfordi ülikooli, kus omandas elektriinseneri kraadi. On
investeerinud Eesti geeniprojekti, firmasse e-Geen ning eestlaste
kaasosalusel valminud internetitelefonifirmasse Skype, veel on tal teeneid
Hotmaili ja Baidu ees, tema rahade toel said need firmad jalad alla ja
edasi juba maailmakuulsaks. Kes on see riskikapitalist?
2. Kes on see eesti luuletaja, disainer ja reklaamimees, kes on tuntud
oma kaunilt kujundatud luulekogude poolest. Mõned luulekogud: „Ja
sisalikud vastasid“, „Kõige ilusam sõda“ ja 2008. aastal ilmunud „Su
ööd on loetud“. Autor on oma luulekogud ise kujundanud ja
illustreerinud. Küsitav on saanud ka kultuurkapitali kirjanduse
aastapreemia ja parima telereklaami auhinna, ta on loonud
lauamängu „Hundimäng“ ja kirjastiili Kosmos. Kes?
3. Menufilmis Tulnukas mängis ühte jõmmidest nn Kiilakat Vallo
Kirs. Tema tipprolliks võib siiski pidada peaosa ühes teises tuntud
eesti filmis. Mis filmis?
4. Näete graafikut 1927. aasta koguteosest „Tartu“. Küsime, mida graafik kajastab?

5. Selle Tartu ansambli tuumiku moodustavad Alar Kriisa ja Andres Roots. Bändi repertuaar
koosneb peaasjalikult sõjaeelsest Mississippi deltabluusil põhinevast omaloomingust.
Väidetavalt on nad pääsenud kõigi mandrite (va Antarktika) bluusisaadetes eetrisse. Omavad
juba teatavat rahvusvahelist mainet, sest ollakse esinenud mitmetel välismaistel festivalidel.
Ansambel?
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II Loodus
6. Küsitav loomakene (Pediculus humanus) on väga
tundlik temperatuuri suhtes, temperatuur üle 44 kraadi
on talle surmav, ka temperatuuri alanev tendents paneb
nad rahutult ringi ronima. Ta levitab mõnikord ka
haigusi, muuhulgas tähnilist soetõbe, millesse suri
Vene-Türgi sõja ajal Vene armees rohkem inimesi kui
haavadesse. Liik esineb kahe vormina või alamliigina,
kellevahelise DNA erinevuse määra arvesse võttes on
pakutud, et inimene hakkas riideid kandma umbes
650 000 aastat tagasi. Pildil on kujutatud tema muna.
Kes?
7. Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay,
Gustav, Hanna, Ike, Josephine, Kyle, Laura, Marco, Nana, Omar, Paloma, Rene, Sally, Teddy,
Vicky, Wilfred. Nimekiri käib ühe konkreetse ookeanipiirkonna kohta, on mõeldud 2014. aastaks,
on järjestatud, aga täielikkuse kohta ei oska veel midagi öelda. Mis nimekirjaga on tegu?
8. Eesti Ornitoloogiaühingul oli 2003. aasta kevadel nende kohta käivaid kaarte veidi alla 40 000,
kusjuures kõige agaram kaasalööja on olnud ning on ka edasi Viljandist pärit mees Endel Edula,
kes on 1998. aasta 19. juuniks leidnud 18 559 küsitavat objekti, alates 1943. aasta suvest, mil ta
leide üles tähendama hakkas. Muuhulgas leiab nendest ka esemeid, millega peaks agaralt
tegelema kolmel päeval alates esimesest täiskuupühapäevast pärast kevadist pööripäeva.
Millest jutt?
9. Macaca mulatta on üks nendest vaesekestest, keda kasutatakse
laboris katseloomana- sellesse liiki kuulub nii esimene kloonitud
primaat kui esimene transgeenne primaat (ANDi, kellesse oli
viidud meduusi geen). See pildil kujutatud ahviliik elab Aasias ja
on hindude püha loom, kelle tarvis mõnikord jäetakse põllul osa
saagistki koristamata. Mis ahviliik? Vihjena mõelge inimese
verele.

10. Keda kuulete? Teda esineb looduslikult ka Eestis, kuigi siin ei ole ta just väga arvukas.
Vanarahvas on teda kutsunud ka maavähiks. Heli on võetud www.loodusheli.ee lehelt.
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III Ajalugu ja usk
11. Küsitav oli esimene mungast paavst. Ta oli pärit suursugusest kristlikust perekonnast, nt
tema vanavanavanaisa oli olnud paavst. Ise teenis mees aastaid Roomas ülemkohtunikuna,
kuni 574. aastal otsustas kõigest loobuda, et hakata mungaks. Oma perekonnamaja muutis ta
seejärel kloostriks. „Mungakarjääri“ jooksul täitis ta mitmeid paavstilt saadud eriülesandeid ja
590. osutus ta paavstiks valituks. Tähelepanuväärsed olid ta reformid liturgia ja kirikulaulu
vallas. Kes?
12. Rahvusvaheline Suurbritannia, USA ja Kasahstani ülikoole ühendav uurimisrühm tegi
käesoleval aastal tähtsa avastuse, nimelt leiti Kasahstanist Botai kultuuri leiukohast tõendeid,
mis viitavad kodustatud ….. olemasolule juba 5500 aastat tagasi (ligi 1000 aastat varasem kui
seni arvati). Uuringud on näidanud, et toona kasutati neid loomi nii transpordiks kui ka piima
ja liha hankimiseks. Tänapäevaks domineerib nende loomade puhul ainult üks funktsioon.
Euraasia stepipiirkonnad on tuntud aladena, kus tuhandeid aastaid tagasi elas väga palju
metsikuid ……, keda ka intensiivselt jahiti. Mis loom?
13. Näete erilist väga suure kandevõimega võlvitüüpi, mida nimetatakse ulgkivivõlviks.
Küsime, kus on need pildid tehtud.

14. 1896 kell 9.00 avasid Briti sõjalaevad suurtükitule …….le. Kui too kell 9.45 alistus, oli
ajaloo lühim sõda lõppenud. Praegu Tansaania koosseisu kuuluv ….. saar oli XIX sajandil
Ida-Aafrika suurim orjakaubanduskeskus, on praegu maailma tähtsaim nelgitootja ning seal
sündis 5. IX 1946 Queeni laulja Freddy Mercury. Küsime saart, mille nimi sobiks lünka.
15.
1) Ilmumise lõpetasid Hommikuleht, Päevaleht ja Rahva Hääl, ühinedes uueks ajaleheks Eesti
Päevaleht.
2) Jaques Chirac sai Prantsusmaa presidendiks
3) Avalikustati DVD
4) Surid Rein Aun ja Juhan Viiding.
Mis aasta?

HTG mälumäng IV voor
IV Sport
16. Ta sündis 1961. aastal ja juba väiksest peale mängis kodu
tagahoovis hokit. Mees on mänginud klubides nagu Indianapolis
Racers, Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, New York Rangers.
Karjääri jooksul on teda valitud 9 korda NHL-i väärtuslikumaks
mängijaks. Kiirus, tugevus ega kehaehitus ei olnud tema tugevamad
küljed, ühe läbi aegade parima hokimängija tegi temast hoopis
intelligentsus ja mängulugemisoskus. Kuulus on tema number 99,
mida ei tohi kanda mitte ükski NHL-i mängija. Hetkel on Phoenix
Coyotes’i peatreener. Kes?
17. Selle spordivõistluse idee pärineb USA meediamagnaat Ted Turnerilt, kes soovis
spordimaailma tuua lepitust peale 1980. ja 1984. a OM-boikotte (sellest ka nimi!). Esimene
võistlus leidis aset Moskvas 1986. a ning viimane, kuues, 2001. a Austraalias Brisbane’is.
Sellele eelnevalt olid mängud toimunud aga ainult USA või praeguse Venemaa pinnal.
Eestlastest on osa võtnud Erika Salumäe, Erki Nool, Aleksander Tammert jnr, Tatjana ja Jüri
Jaanson jt. Mis võistlused?
18. Talispordi suurvõistlus, Nelja hüppemäe turnee peetakse kahe riigi, Austria ja Saksamaa,
neljas erinevas linnas. Lisaks Bischofshofenile (Austria) ja Garmisch – Partenkirchenile
(Saksamaa) on esindatud veel nii üks Austria kui Saksamaa asula. Nendest esimene on
võõrustanud kaks korda tali – OMi, teises toimus 2005. a aga suusatamise MM. Mõlemad
paigad on olnud edukad eesti sportlastelegi. Mis linnad?
19. BC Kalev/Cramo, KK Pärnu/Catwees, Kuremaa SK, Tallinna Kalev, TTÜ KK, TÜ/Rock,
… Lõpetage nimekiri! (2 klubi)

20. Millise spordiala varustust näete pildil?
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V Varia
21. Pildil olevad mehed asutasid 1976. aastal elektroonika-ja tarkvarafirma Apple, mis
tänapäeval on omandanud tohutu populaarsuse ja muutunud isegi trendifirmaks. Kuidas on
pildil olevate Apple’i asutajate nimed? (paremal Apple’i esimene logo)

22. Avril Lavigne „Girlfriend“; Evolution of dance; Lezberade: Revenge fantasies; Chris
Brown „With You“; Charlie bit my finger – again!; Rhianna „Don’t stop the music“...
Mis nimekirjaga on tegu?
23. Millise Euroopa pealinna moodsad hooned? Vasakul on Juudi muuseum ja paremal
Sony keskus.

24. Küsime vibuküttide, sportlaste, politseinike ja sõdurite kaitsepühakut. Ta sündis Gallias ja
aastal 283 sai temast Rooma armee sõdur, varsti keiser Diocletianuse ihukaitseväe kapten.
Ta üritas kaassõdureid ristiusku pöörata, aga see ei meeldinud Diocletianusele. Pärast oma
põhimõtetest taganemisest keeldumist käskis keiser ohvitseri posti külge siduda ning nooltega
surnuks lasta. Käsk täideti ja surnuks peetud ….. jäeti maha lamama. Hukkamine
ebaõnnestus, sest pühamees raviti terveks ühe oma jüngri lese poolt. Hoolimata kõigest
küsitav ei põgenenud Roomast ja asus keisrit kritiseerima. Lõpuks lasi Diocletianus ta areenil
surnuks peksta. Arvatakse, et tänu tema legendi olemasolule oli renessansiaegsetel kunstnikel
võimalik maalida meesakti. Teda on tavaliselt kujutatud posti külge seotud nooltest läbilastud
noore mehena. Kes on see pühak?
25. Kuulete Hollandi ansambli Ekseption töötlust ühe 17-18 . sajandi helilooja teosest.
Küsime heliloojat.

HTG mälumäng IV voor
VI Meelelahutus
26. Artist?
27. Meie kooli infojuht Heivo Kikkatalo on lisaks kõigile teistele headele omadustele tuntud
oma pika kasvu poolest. Kui pikk ta on? (+- 1cm = 2 punkti, +- 2cm = 1 punkt)
28. „FIBITit külastades saab selgeks, et moeka väljanägemise nimel ei pea alati Londonisse
või Pariisi šoppama sõitma. Kõik etendustel esitletavad lahedad moemärgid, nagu Monton,
Ivo Nikkolo, Guess Jeans, Hugo, Firetrap, PTA, QS, Marc O’Polo, Caramelo, Strellson,
Onitsuka Tiger, Converse, Lacoste, Pepe Jeans, Le Coq Sportif, Kenzo jpt, on Viru Keskuse
kauplustes ja Kaubamajas saadaval.“ Mis sõnasid tähistab akronüüm FIBIT?
29. William Fox Talbot, Louis Daguerre ja Nicéphore Niépce on ühe 19. sajandi esimesel
poolel tekkinud eriala pioneerideks. Küsime mis ala?
30. Kes on piltidel?
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VII Geograafia
31. Millise suurlinna üks osa näeb õhust välja
selline?
32. Mida näitab albeedo?
33. Iseseisvuse saavutas … 1973. aastal, pealinnaks
on Port Moresby, elanikke ligikaudu 6.3 miljonit.
Autod sõidavad seal vasakul ning kui kellelgi peaks
tekkima soov …-s asuvale sõbrale helistada, siis
suunakood on +675. Mis riik?

34. See rahvuspark, mis on nime saanud suurema geograafilise piirkonna järgi, on Tansaania
suurim turismimagnet. Seal piirkonnas toimub igal aastal ka maailma suurim loomade ränne
(üle miljoni karilooma rändab vee otsinguil). Rahvuspargist on tehtud mitmeid filme. Mis
rahvuspark?

35. Ta sündis 1813. aastal Šotimaal protestantlikku perekonda. Kuulsaks
sai mees oma avastusretkede eest Aafrika lõuna-ja keskossa. Tema oli
esimene eurooplane, kes nägi Victoria juga, millele andis kuninganna auks
sellise nime. Tema ekspeditsiooni tiivustas eesmärk leida Niiluse läte, mis
jäi tal kahjuks leidmata. … suri 1873. aastal praeguse Sambia
territooriumil malaaria ja düsenteeria tagajärjel. Kes?
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VIII Teadus ja tehnika
36. Selle avastas Rootsi keemik C. F. Schönbein, avastus
kirjeldas ta oma publikatsioonis 1840. aastal. Oma laboris Baseli
ülikoolis elektrolüüsiga katseid tehes tundis Schönbein
omapärast lõhna, sellest ka aine nimetus, mis tuleb kreeka
keelest ja tähendab lõhnama. Seda kasutatakse toidus elavate
bakterite tapmiseks, riiete puhastamiseks ja pleegitamiseks, vee
puhastamiseks. Mis ühendist on jutt? (pildil … vedelas olekus,
sinakas)
37. Turingu testi (inglise keeles „turing test“ ) kirjeldas esmakordselt Alan Turing 1950.
aastal. 1990. aastast antakse välja Loebner Prize’i, auhinna saab endale testi kõige paremini
läbinud „võistleja“, 2008. aastal võitis Loebner Prize’i võistleja nimega Elbot. Mida
määratakse Turingu testiga?
38. Kuidas kutsutakse piltidel olevat õhusõidukit? (õhupall punkti ei anna) Nime sai see
prantslastest vendade järgi. 1783. aastal sooritasid Jean-François Pilâtre de Rozier ja François
Laurent d'Arlandes sellega ajaloo esimese õhulennu.

39. … sündis 1816. aastal Saksamaal ja suri 1888. aastal. Tuntuks on
saanud eelkõige optikuna ja tänase päevani väga eduka omanimelise
optikafirma asutajana. Oma karjääri alustas Jena väikelinnas, kus hakkas
tegelema läätsede valmistamisega. Alguses tegi ta läätsi ainult
mikroskoopidele, aga kui kasutusele ilmusid fotoaparaadid, siis ka neile.
Koos füüsik Ernst Abbega andsid suure panuse läätsede arengusse. Kes?

40. Käesolev aasta on ühtlasi kuulutatud Rahvusvaheliseks Astronoomia Aastaks. Sellega
tähistatakse 400 aasta möödumist ühest sündmusest, mis aitas Galileo Galilei nime kirjutada
teaduse ajalukku. Millega Galilei 400 aastat tagasi hakkama sai?
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IX Poliitika ja majandus
41. See ajakirjandus- ja majandusmees elas aastatel 1851-1902. Temanimeline teooria
turukäitumisest on siiamaani au sees. Küsitav oli Edward Jones’i kõrval Wall Street Journal’i
asutajaks. Võib öelda, et ta tegi palju selle nimel, et luua tavainvestoritele börsil võrdsed
tingimused suurte börsihaidega. Kes?
42. Kui USA vabariiklased sõdisid veel isekeskis, selgitamaks välja, kes saab nende
presidendi kandidaadiks, ütles …, et tema toetab Mike Huckabee kandidatuuri, kuna John
McCain olevat liiga vana talumaks presidendiksolemise pinget. Vastuseks lubas McCain saata
oma 95. aastase ema, … suud seebiga puhtaks pesema. See oli väga julge avaldus, kui
arvestada, kelle suud ema pidi pesema.
Kes on see mees? (Vihjeks võib öelda, et tal on täna, 10. märtsil sünnipäev)
43. Hiljuti avaldatud uuringus selgus, et Eestis on naiste ja meeste palgavahe protsentuaalselt
kõrgeim Euroopa Liidus (30,3%), kusjuures EL-i keskmine näitaja on 17,4%. Tabeli tipus oli
Malta (5,2%) ees aga suhteliselt üllatuslikult üks valdavalt katoliiklik maa 4,4 protsendiga.
Mis riigis on naiste ja meeste palgavahe protsentuaalselt väikseim Euroopa Liidus?
44. Kes on piltidel?

45. Kes räägib? Ain Kaalep on teda võrrelnud Don Quijotega, kuid mitte selle veidrikuga,
kes ei mõistnud, et tuuleveskid pole elus, vaid hoopis selle kujuga, kelles ülevus ja koomilisus
teineteist suurepäraselt täiendavad – kujuga, kes kartmata muutuda naeruväärseks, tormab
ikka ja alati vaeste ja rõhutute kaitseks välja, kuuehõlmad valla, olgu siis parasjagu vähimatki
lootust edule või mitte.
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X Kultuur
46. Mis bänd? (tegu pole Sõpruse puiesteega)
47. Mängufilm ... räägib loo läbipõlenud kinnisvaramaaklerist Ekkest (Mait Malmsten), kelle
elust ja suhtest kaob pinge ning mõte. Jäävad ainult sõltuvusahelad, harjumused, teadmine ja
armastuse ihalus. Ekke hakkab provotseerima ja tüli norima, et taas tunda elu maitset. See
intiimne ja valulik filmilugu puudutab kaasaegse suhtekolmnurga kõige tumedamaid pooli.
Film on valminud Peeter Sauteri ja Vaino Vahingu lugude ainetel. Mis film?
48. Mis nimega tunneme paremini Jaak Urmetit. Vihjeks võib öelda,
et tegu on kirjanikuga. Teosed: romaan „Lipamäe“ (2002), luulekogu
„Kärppsed“(2006), luulekogu lastele „Tere Härra Padakonn“ (2008).
Oma ilukirjandusteostes kasutab ta isikupärast uuenduslikku keelt,
millele on omane nt k, p, t kirjutamine topelt kolmandavältelistes
sõnades. Kes?
49. Kunstnik?

50. Kes?

HTG mälumäng IV voor
Küsimuste autorid: Ants Siim (AS), Kaarel Siim (KS), Madis Hurt (MH), Remo Jõgela (RJ),
Mark Gimbutas (MG)

Vatused:
1. Steve Jürvetson (KS)
2. Asko Künnap (KS)
3. Klass (KS)
4. Päeva, hämariku ja öö kestust aasta
jooksul (AS)
5. Bullfrog brown „Papa wolf“ (AS)
6. Täi (MG)
7. Orkaanid (MG)
8. Linnupesad (MG)
9. Reesusmakaak või reesusahv (MG)
10. Kaerasori (putukas = 1 punkt) (MG)
11. Gregorius I (AS)
12. Hobune (AS)
13. Cheops’i püramiidi sisemuses (AS)
14. Sansibar (AS)
15. 1995 (AS)
16. Wayne Gretzky (KS)
17. Hea Tahte mängud (Goodwill Games)
(MH)
18. Innsbruck, Oberstdorf (MH)
19. BC Rakvere Tarvas, KK Valga (MH)
20. Kroket (MH)
21. Steve Jobs ja Steve Wozniack (KS)
22. Vaadatuimad videod Youtubes (KS)
23. Berliin (AS)
24. Püha Sebastian (AS)
25. Johann Sebastian Bach (AS)
26. Janis Joplin „Piece of my heart“ (AS)
27. 2.03 (AS)
28. Fashion Is Back In Tallinn (AS)
29. Fotograafia (AS)
30. Paul Newman ja Sophie Loren (AS)
31. Dubai (MH)
32. Pinnalt peegeldunud kiirguse ja pinnale
langenud kiirguse suhet (KS)
33. Paapua Uus-Guinea (KS)
34. Serengeti rahvuspark (KS)
35. Dr. David Livingstone (KS)

36. Osoon (KS)
37. Arvuti/programmi intelligentsust.
Originaalis peab üks inimene rääkima kahe
subjektiga, kellest üks on inimene ja teine
arvuti. Kui ta ei suuda eristada kumb on
kumb, siis arvuti on testi edukalt läbinud.
(KS)
38. Montgolfieer (KS)
39. Carl Zeiss (KS)
40. Konstrueeris esimese teleskoobi (MH)
41. Charles Dow (AS)
42. Chuck Norris (AS)
43. Itaalia (AS)
44. Nelli Kalikova ja Lagle Parek (AS)
45. Jaan Tõnisson (AS)
46. Metro Luminal „Ta õrnas käes“ (RJ)
47. Nuga (RJ)
48. Wimberg (RJ)
49. Andrei Rjublov (AS)
50. Vaiko Eplik (RJ)

