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MÄLUMÄNGU KÜSIMUSED
1. 1935. aastal toimusid Šveitsis Euroopa esimesed meistrivõistlused korvpallis,
ametliku nimega EuroBasket 1935. Mis riik võitis need võistlused?
2. Mis on pildil? Rajatis asub Kreekas ning see ehitati umbes 1400. a eKr.

3. Mis on pteronofoobia? Vihjeks võib öelda, et sulelised tuleb selle foobiaga
inimestest eemal hoida.
4. Paljud kaitseväe väeosad on saanud oma alguse vabadussõjaaegsetest
võitlusrühmadest, Julius Kuperjanovi juhitud rühmast on välja kujunenud
Kuperjanovi jalaväepataljon. Kui jätta kõrvale selle pataljoni embleemi erinev
välimus, siis kuidas erineb Kuperjanovi jalaväepataljoni vorm teiste väeosade
vormidest?
5. Eesti ettevõte Utilitas vahetas 2018. aasta novembri lõpus omanikku. Seoses
sellega maksab senine suuromanik Kristjan Rahu kõigile töötajatele 50 000
euro suuruse jõulupreemia. Millega see ettevõte tegeleb?

6. Mis on pildil oleva mehe lavanimi? Tegemist on 1960. aastal sündinud iiri
laulja-laulukirjutaja, ärimehe ja filantroobiga.

7. Ott Tänak ja Martin Järveoja teenisid autoralli MM-sarjas tänavu 4 etapivõitu.
Aprillis võideti Argentiina ralli, juulis-septembris tehti kübaratrikk ja võideti 3
rallit järjest. Esimene nendest oli Soome. Nimetage 2 järgnevat etappi, mille
Tänak-Järveoja võitsid.
8. 2018. aasta 12. novembril lahkus meie hulgast armastatud Ameerika
koomiksilooja. Tema ja ta kaastöötajate loodud tegelaste põhjal on vändatud
tohutul hulgal filme, kus ta ka ise mõnes pisikeses rollis kinolinale ilmus. Kes
oli see koomiksilooja?
9. "Keiser usaldas mind. Kuidas ma saan talle silma vaadata pärast sellist
hävingut?" olid ühe I maailmasõjas võidelnud Vene armee komandöri
viimased sõnad, enne kui ta sooritas enesetapu. Mis nime kandis see
komandör (piisab perekonnanimest).
10. Nimetage Eesti pulmapealinn. Samas linnas asuv piiskoplinnus rajati 14.
sajandil.

11. 1970. aastal sündis Võrus Eesti maalikunstnik, kelle ema on pärit Navi külast
ning isa Trolla külast. Mis on selle kunstniku kunstnikunimi ja kodanikunimi?
12. See Eesti motoringrajasõitja osales sel aastal World Superbike sarjas World
Supersport klassis, lõpetades hooaja kokkuvõttes 16. kohal. 2017. aastal
tituleeriti ta Eesti parimaks motosportlaseks ja ringrajasõitjaks. Tema
võistlusnumbriks on 38. Kellest käib jutt?
13. 1913. aastal valmistas Fred W. Wolf Indianas väikse kasti, mis oli pandud
vanamoodsa jääkasti otsa. Tema leiutise kaasaegsem versioon jõudis
koduomanikeni 1925. aastal. Mis leiutisega on tegu?
14. 1 (see ühik) = 10^100 (10 astmes 100). Selle järgi on nime saanud ka
populaarne otsingumootor Google. Mis on see ühik?
15. Kuulete laulu Ameerika rokkbändi repertuaarist. Bänd tegutseb aastast 1983
ning esineb 2. juunil 2019 esmakordselt ka Eestis. Nimetage bänd ja laulu
pealkiri, mida kuulete.

16. Millise Eesti asutuse lööklause on “Koht, kus tee elab”? Tegemist on KaguEestis asuva ajalugu ja kultuuri edendava asutusega.
17. 30. novembril suri 94-aastaselt endine USA president George H. W. Bush.
Vabariiklikku parteid esindanud Bush oli presidendi ametis aastatel 1989–
1993. Mitmes USA president ta oli?
18. Jalgpallimaailma prestiižseim auhind on Kuldpall ehk Ballon d’Or, mida
antakse välja igal aastal parimale meesjalgpallurile. 2008. aastast on seda
auhinda vaheldumisi võitnud Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi. Kes võitis
auhinna 2018. aastal?
19. 1997. aastal asutatud Pimedate Ööde filmifestival kuulub Põhja-Euroopa
suurimate filmifestivalide sekka, olles üks maailma 15 A-kategooria
võistlusprogrammiga festivalist, mida on tunnustanud Rahvusvaheline
Filmiprodutsentide Liitude Föderatsioon (FIAPF). 2018. aastal sai
debüütfilmide kategoorias eriauhinna Norra mängufilm “Kui ma ei jaksa”. Film
käsitleb uimastisõltuvuse, armastuse ja laste teemat, selle filmi režissööriks on
Magnus Meyer Arnesen. Mängufilmi operaator on Rakvere juurtega mees.
Nimetage filmi “Kui ma ei jaksa” operaatori nimi.
20. Alates 5. detsembrist on kaitseväel uus juhataja. Kes oli endine kaitseväe
juhataja ja kes on selleks nüüd?

21. Avinurmes asub maailma lühim töötav raudtee. Kui pikk see on? Vastus anda
meetrites (+/- 4m).
22. Tema on alates 31. oktoobrist 2014 Eesti riigi peaprokurör. Kes on pildil?

23. Mis on "kuiv seadus"? Seda on kehtestatud ka Eestis aastail 1914–1917.
24. See 30-aastane prantsuse laskesuusataja on võitnud olümpiamängudelt 7
medalit, nendest 5 individuaalselt. Maailmameistrivõistlustelt on ta võitnud 25
medalit, nendest 11 kulda. Kes on see laskesuusataja?
25. Hiljuti linastus ka Rakveres film „Bohemian Rhapsody“, mis jutustas
ansamblist Queen, kelle tähtsamate esinemiste hulka kuulus osalemine Live
Aidi kontserdil. Heategevuslik kontsert toimus 13. juulil 1985. Üritus toimus
kahel kontinendil samaaegselt: Wembley staadionil Londonis ja John F.
Kennedy staadionil Philadelphias. Kontserdil astus üles rohkem kui 60 artisti.
Samal päeval toimusid kontserdid ka Saksamaal ja Austraalias. Live Aidi abil
koguti 150 miljonit naela. Tunnustusena tehtud töö eest löödi 34-aastane
kontserdi idee algataja ja korraldaja Bob Geldof rüütliks. Milliseks
heategevuseks kulus kogutud raha?

26. Seda 184 meetri kõrgust vaatetorni tuntakse ka nime all Kosmosenõel. Millise
linna tunnusikooniks see on?

27. Oktoobrist on ETV kavas noortesari “Miks mitte?!”, mis käsitleb peategelase
teekonda klassi nohikust popiks räppartistiks. Kuidas on peategelase nimi?
28. Kes on see Eesti jalgpallur, kes halva käitumise tõttu visati 2007. aastal FC
Florast välja ja 2010. aastal valiti Red Bullsi kõige väärtuslikumaks mängijaks?
3. detsembril esitles ta oma elulooraamatut „Mina otsustan mänge!“
29. 13. detsembril tähistati seda rahvakalendri tähtpäeva Eestis eeskätt
rannarootsi aladel. Sel päeval käisid enamasti noored inimesed perest
peresse tundmatuseni muudetud välimusega (mehed naiste- ja naised
meesterõivastes) ning kandsid vööl vitsakimpe. Nad kontrollisid kodust korda
ja pühadeks valmistumist. Päev on nime saanud Itaalias, aga eriti Sitsiilias
armastatud kaitsepühaku Lucia järgi. Kuidas nimetatakse seda tähtpäeva eesti
rahvakalendris?
30. Tuleval pühapäeval tähistame kolmandat adventi neljast. “Advent” tuleb
ladinakeelsest sõnast “adventus”. Mida see tähendab?

Lisaküsimus
1. Nimetage ühe minuti jooksul nii palju USA osariike, kui teate.

