RUHNU MÄLUMÄNGU IV ETAPP

I BLOKK (SPORT)

1. Küsitav spordisündmus toimub VII korda laupäeval, 9. veebruaril 2019 a Peipsi
järvel stardi ja finišipaigaga Mustvee (Jõgevamaa). Distants on 30 km. Millise
spordisündmusega on tegu (spordiala annab 1 punkti ja täpne nimi 2
punkti)?
2. Eelmisel 2014. aastal saavutas ajaloos esmakordselt Venemaa spordis Vormel 1
etapi korraldusõiguse. 12. Oktoobril toimunud etapi võitis Lewis Hamilton Rico
Rosbergi ees. Küsime, millises Venemaa linnas toimus see ajalooline F1 etapp ja
selgi hooajal on ta kavas?
3. Suvel moodustati üks spordivõistkond konkurssi alusel. Igatahes valitud võistkonna
koosseis osales 2.–8. novembrini Austrias Iglsi toimunud laagris olid kohal seitse
meest: CarlRobert Puhm, Gert Heinala, Hardi Link, Harri Olak ning Kaspar Mesila,
Indrek Hopfeldt ja Märt Lellsaar. Laagrist ei saanud seekord osa võtta kaitseväes
viibiv Kaspar Oll. Võistkonna eesmärk oli osaleda tulevikus ka olümpial, mis ei
teostunud. Mis Eesti spordivõistkonnaga on tegu?
4. Kes valiti eelmise aasta parimaks nais (1 punkt) ja meessportlaseks (1 punkt)?
5. Kes on pildil (tegu on endise juunioride 2002.a maailmameistriga, kel
täiskasvanute klassis ei õnnestunud medalinin jõuda) ?
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II BLOKK (POPKULTUUR)

6. Kuulete üht Eesti bändi, mis tegutseb aastast 1996. Bändi nimevalikut on põhjendatud
järgmiselt: Sten Teppan: Nime valik? Sigus: „Ma mäletan seda, et... ajalehes "Õhtuleht"...
ilmusid jutud igasugustest kaabakatest, kes varastasid raudteeliipreid ja vaske jne. Ja siis
neid nimetati …………sellel ajal ja siis nagu sealt sai nimi võetud.“ Sten Teppan: „See ei
ole mingisugune viide bändi muusikale kunagi olnud?“ Sigus:“ Ei niimoodi ei olnud...
alguses oli nimi ja siis hakkasime lugusid tegema. Aga ilmselt siis lood tulid sellest nimest
ajendatult... nihukesed nagu nad on.“ Mis bändiga on tegu?
7. Küsitavad filminimeski nimetatud tegelased on ilmunud järgmistest filmides: ………:
Revenge of the Fallen (e.k Langenute kättemaks) (2009); „………………: Dark of the Moon“
(e.k Kuu varjukülg) (2011) ; ………..: „Age of Extinction“ (e.k Väljasuremine) (2014)
Samuti kõrvallugu Bumbelbee tuli hiljuti kinodesse. Küsitava filmiseeria viimane film
kandideerib paljudes kategooriates (halvima filmi) kuldvaarika auhinnale. Filmide tegemisel
on olnud abiks ka kuulus Steven Spielberg. Mis filmidega või filmitegelastega on tegu?
8. See 1996.a arvutimängu või strateegiamängu seeria esimeses osas stsenaariumi alusel
röövib või kõrvaldab ajamasinat kasutades Albert Einsteini eestvedamisel Hitleri. Kuid sõda
ei õnnestu ära hoida. Sõda alustab hoopis Stalin. Mängu saab mängida nii liitlaste kui ka NSV
Liidu poolel ning arvutimängu seeria kolmandas osas saab valida ka Jaapani. Esimest osa on
võimalik tasuta tõmmata vabavarana. Mis arvutimängu seeria?
9. Näete netipiraatide edetabelit (avaldatud portaalis www.forte.ee 29.detsembril 2014.a)
allalaetud seriaalide osas aastas 2014. Arvata võib et eelmise (eelmiste) aasta esikoha omanik
kaitseb ka oma kohta see aasta. Mis seriaal on esikohal? Sel aastal peaks antud seriaal
uuesti esikohale jõudma.
1) „………………“ 8,1 miljonit allalaadimist
2) "The Walking Dead" 4,8 miljonit allalaadimist
3) "The Big Bang Theory" 3,9 miljonit allalaadimist
4) "How I Met Your Mother" 3,5 miljonit allalaadimist
5) "Gotham" 3,2 miljonit allalaadimist
6) "Arrow" 2,9 miljonit allalaadimist
7) "Grey’s Anatomy" 2,8 miljonit allalaadimist
8) "Vikings" 2,7 miljonit allalaadimist jne.
10. Kes on pildil?
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III BLOKK (KULTUUR)

11. Omal ajal jõudis Oscari nominentiks EestiGruusia film „Mandariinid“. Endistest NSV
Liidu vabariikidest on oskari nominendi staatusele jõudnud varem Venemaa paljude
filmidega. Samuti Gruusia 1997.a filmiga („Chef in love“). Peale Eesti, Gruusia ja Venemaa
on Oscari 2007. a nominatsioonile jõudnud ka veel üks endine NSV Liidu liiduvabariik
filmiga „Mongol“(Rezisöör Sergei Bodrov). „Mongoli“ eelarve pidi olema 18. miljonit
dollarit. Mis endine liiduvabariik?
12. Küsitav Eesti filmireisöör sai filmiga „ Head käed“ parima reizisööri auhinna 2001. Läti
rahvuslikul filmifestivalil. Samuti 1999.a Läti rahvulikul filmifestivalil Lielais Kristaps sai
filmi „Aida“ eest parima režissööri auhinna. Kes on see Eesti filmirežisöör, keda
hinnatakse autasudega ka Lätis?
13. Nii Tallinna Linnateateris („Utoopia Rannik I osa, Teekond“), Vanemuises („Utoopia
Rannik III osa, kaldale uhutud“) ja Eesti Draamateatris („Utoopia rannik II osa Laevahukk“)
esitati küsitava kirjaniku triloogia ühte osa. Kirjanik on ka Eestis käinud ja President
ToomasHenrik Ilves peab temast lugu. Vanemuises on kirjaniku etendus veel repertuaaris
„Arkaadia“ ja Eesti Draamateater „Põhiküsimus“. Kes on see kirjanik?
14. Eesti Konstert (concert.ee) kodulehel on märgitud viis kontsertmaja (Pärnu, Tartu, Estonia
Kontsertsaal, Jõhvi). Nimetage kodulehel nimetatud viies kontsertmaja (kuigi kontsertkoha
nimes puudub sõna kontsert). Näiteks 20.02.2015. a on võimalik seal kohas külastada
kontsertit „Kaks tenorit“. Vihjena öeldud, et kontsertmaja ei asu Eestis. Nimetage see
nimetamata jäänud kontsertmaja?
15 Jõulud läinud aga vastlad tulekul järgneval kuul populaarse vastlapäeva „Vastla
laulu“ rahvaviisi sõnade autor?
Täna liugu laseme,
hõissa! meil on vastlad,
seljas kasuk lumine,
jalas valged pastlad.
Ai, rai, ridi, ralla!
jalas valged pastlad!
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Õhtuks oaleemekest
saab ja seajalgu,
hammastega anname
neile tubli talgu.
Ai, rai, ridi, ralla!
neile tubli talgu.
Pääle selle kuulame,
kas ju pill ei hüüa,
et saaks õhtul õhinal
vastlavalssi lüüa.
Ai, rai, ridi, ralla!
Vastlavalssi lüüa.
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IV BLOKK (MAAILM JA MÕNDA)

16. Iiri Vabariigis tuli teada, et peale inglise keele läks Iiri keelest rääkijate arvuslt mööda üks
teine keel, ning põliskeel on muutunud kõneljate arvult kolmandaks. Mis keelt kõneldakse
Iirimaal teisena?.
17. Katalaanid nõuavad Hispaanialt aastaid võimalus iseseisvumiseks. Huvitav on mainida, et
ühe iseseisva riigi riigikeeleks on märgitud katalaani keel. Millise riigi?
18. Koloniaalperioodil õnnestus enamus eurooplastel Aafrika ära koloniseerida. Kuid siiski
oli olemas Aafrika riik, kel õnnestus jääda iseseisvaks. Nimelt küsitav riik võitis Adwa
lahingus Itaalia armeed 1. Märtsil 1896. a. Millisel Aafrika riigil õnnestus võita Euroopa
sõjaväge.

19. Millises riigis on kõige rohkem araabia keeles kõnelejaid (1punkt) ja millises riigis
on kõige rohkem elanikke moslemi usku (1punkt) ?
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20. Näete II Maailmasõja propagandaplakatit. Saksamaa ja Jaapani peal on kujutatud viite
võitjariiki. Nõukogude Liit, USA, SuurBritannia ja veel kaht lippu (SuurBritannia ja USA
lippude vahel). Nimetage need kaks (1 lipp= 1 punkt) lippu?

RUHNU MÄLUMÄNGU IV ETAPP

V BLOKK (VARIA)

21. Viimastel aastatel Eurovisioonil võtab kurioosumina osa üks riik väljastpoolt Euroopast.
Riik võeti erandina seoses Eurovisiooni populaarsusega. Võidetud pole Eurovisooni kuid see
est ollakse alati pea esikümnes. Varem on selle riigi lauljad laulnud teiste riikide lipu all. Mis
riik?
22. Millega on tegu? Tegu loomse päritoluga ………….aine, mida toodetakse põhiliselt
loomakontidest . …………müüakse pulbrina, lehtedena või väikeste terakestena. ………….ja
kreemide valmistamisel leota ……… u 30 minutit külmas vees (1 sl …………….kohta võta
56 sl vett). Lahusta kuumas veevannis ja vajadusel kurna.
23. Millega läksid 1916. aastal nr. 94 ja ööl 29. vastu 30. detsembrit ajalukku Felix
Jussupov, suurvürst Dmitri Pavlovitš, Riigiduuma liige Vladimir Puriškevitš, kapten
Suhhotin ning arst Lazovet. Vihjeks Ajalooline sündmus toimus Peterburis Moika
tänav majas nr. 94 (Jussupovi loss).
24. Kuigi sulamina elektron võib sisaldada ka vaske ja mõningaid teisi metalle, siis
millisest kahest põhimetallist koosneb Elektron (1.punkt iga metall). Looduslikult leidub
seda kõige rohkem Ameerika Ühendriikide lääneosas, Uuralites Venemaal ja Kasahstanis.
Elektroni värvus varieerub sõltuvalt ……..sisaldusest kahvatukollasest valgeni. Elektroni on
kasutatud ehetes ja müntides (esimesed leiud 8. sajandist eKr VäikeAasias).
25. Mis autoga margiga on tegu (pildil)?
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VI BLOKK ( EESTI)

26. On Riigikogu valimised tulekul. Võimul oleva Keskerakonna põhikants on Tallinn,
mistõttu oleks paslik küsida, kas mäletate kes oli viimane Tallinna linnapea kes ei
kuulunud Keskerakonda. Võimul oli ta 2004 oktoober  2005 november ja 2001 juuni
dets.
27. Milline oli enne II Maailmasõda Eesti kõige põhjapoolseim omavalitsus? Vihjena
vald oli aastail 1939–1950. 1939. aastal oli vallas 438 elanikku, territooriumi suurus oli
670,78 ha. Esimene vallavanem oli EvaldValentin Pendis. Johannes Sumberg oli vallavanem
nii enne kui pärast 21. juunit 1940, seejärel täitevkomitee esimees. 12. septembril 1941
nimetati ta tagasi vallavanemaks. Praegu asub seal vallas Eesti põhjapoolseim kool.
28. Eesti viimased peaministrid on pärit Reformierakonnast, kuid 19921995. a oli olemas
reformiministri ametikoht. Reformiministri ametikohal on olnud ainult üks isik. Kes?
29. Eesti Läti piiril saab alguse üksjõgi, mis on pikem kui ükskõik milline Eesti jõgi. Mis
jõgi?
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30. Kes (nimeliselt) on pildil (ametinimetus annab 1 punkti) ?

Vastused:
1. Kalevipoja Uisumaraton
2. Sochi
3. Eesti bobikoondis
4. Magnus Kirt, ja Saskia Alusalu
5. Aivar Rehemaa
6. Kurjam
7. Transformers (e.k Transformerid)
8. Command & Conquer: Red Alert
9. Game of Thrones (e.k „Troonide mäng“)
10. Nublu
11. Kashastan
12. Peeter Simm
13. Paul Stoppard
14. Peterburi Jaani kirik
15. Peeter Jakobson
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16. Poola keel
17. Andorra
18. Etioopia
19. Egiptus ja Indoneesia
20. (Briti) India ja Hiina Vabariik
21. Austraalia
22. Želatiin
23. Grigori Rasputini tapmine
24. Kuld ja Hõbe
25. Trabant
26. Tõnis palts
27. Prangli vald
28. Liia Hänni
29. Koiva jõgi
30. Ülle Madise

8

