TTG mälumäng 28. jaanuaril 2016

KESKKOND

1. Selle kahepaikse viimane tõendatud leid Eestis oli Piirissaarel aastal 2001. Kui kõre e juttselg-kärnkonn on
levinud peamiselt Lääne-Eestis, siis selle konna levialaks oli Ida-Eesti. Mis liigiga on tegemist?

2. Karl Ernst von Baer (1792 – 1876) oli väga mitmekülgne teadlane. 1810 – 1814
õppis ta Tartu ülikoolis meditsiini, hiljem täiendas end Viinis, Würzburgis ja
Berliinis võrdleva anatoomia alal. Milline järgnevatest saavutustest ei kuulu
Baerile?
a. Koostas esimese Venemaa lindude määraja.
b. Pani aluse geokrüoloogiale ehk igikeltsateadusele.
c. Sõnastas jõekallaste uhtumise seaduse.
d. Avastas imetaja munaraku.
3. Vii kokku rahvuslill õige riigiga.
A
B
C
D

Sinilill
Ristik
Kanarbik
Alpi jänesekäpp

Norra
Saksamaa
Šveits
Iirimaa

4. Mis riigis asuvad …
Angeli juga (maailma pikim juga)
Baikali järv (maailma sügavaim järv)
Mount Elbrus (Euroopa kõrgeim mägi)

5. Leemurid on väga erilised esikloomalised e primaadid. Neid leidub
väga erinevates suurustes ja kujudes. Eriliseks teeb neid veel see, et
nad on endeemid ehk neid leidub vaid ühes paigas maailmas. Kus on
leemurid levinud?
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ÜHISKOND

1. Piltidel on ühe USA erakonna kaks populaarseimat pretendenti presidendikandidaadi kohale. Mis
USA erakonnast nad on?
2. Nimetage kolm viimast Eesti keskkonnaministrit.
3. Sellel riigil on kokku seitse naaberriiki. 2007. aastal seadustati seal homoabielud. Riik on
võõrustanud sel sajandil ka ühe korra jalgpalli maailmameistrivõistlusi. Riigikorraks on presidentaalne
vabariik. Iseseisvus 1910. aastal. Riigis elab u 54 miljonit inimest. Praegune riigipea on olnud ametis
alates 2009. aastast ja tal on arvatavasti (täpset arvu ei tea ta isegi) 20 last. Nimetage see riik?
4. Mis riikide kaardid need on?

A

B

C

D
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AJALUGU

1. Janet Horne arreteeriti Põhja – Šotimaal ning hukati 1727. Üheksa aastat pärast tema
hukkamist keelustati küsitava põhjuse eest surmamõistmine Šotimaal ning umbes samal ajal ka
Euroopa riikides. Mõningates religioossetemas piirkondades hukatakse küsitava põhjuse eest ka
tänapäeval. Milles mõisteti hukatud isik süüdi?

2. Aastal 430 e.K.r suri küsitava tõve kätte 20% (30 000) Ateena elanikkonnast. Ajavahemikul 1519 –
1521 suri Mehhikos selle kätte 5 kuni 8 millionit pärismaalast. Mis nakkushaigusega on tegu?

3. Taoismi järgijad üritasid luua 9-ndal sajandil surematuse eliksiiri, kuid lõid hoopis küsitava segu.
Küsitava segu üheks koostisosaks on salpeeter.
4. Nimeta teadaolevalt esimene Eesti inimasula.
5. Natsi – Saksamaa propagandaminister, Hitleri
lähikondlane, üks holokausti läbiviijatest. Küsitav isik oli
Saksamaa riigikantsleri ametikohal ühe päeva, pärast mida
võttis ta endalt elu.

SPORT ja
MEELELAHUTUS
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SPORT ja
MEELELAHUTUS

1. Mosambiigi päritolu Portugali jalgpallur, kes veetis peamise osa oma karjäärist Benficas. Ta oli
tuntud kui osav väravalööja, saades oma arvele klubi eest 423 väravat 431 mängus. Küsitav mängija
suri 2014-nda aasta jaanuaris 71 aastaselt.
2. Mille logoga on tegu?

3. Mis arvutimängust on antud pilt võetud?

4. Kes oli see eesti jalgrattur, kes võitis 1976-ndal aastal olümpiakulla 102,5 km meeskonnasõidus?
Ühtlasi on mees ka Eesti Punase Risti kolmanda klassi teenetemärgi omanik.

5. Aasta 2015 aasta naissportlane, kaheksakordne Eesti meister vabamaadluses ning 2015-nda aasta
MM pronks.
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VARIA

1. Nimeta Eesti õiguskantslerid alates 1993. aastast (4) õiges, st kronoloogilises järjekorras.

2. Mis ühenduse, riigi või piirkonna lipp on pildil?

3. Gabriel Bonheur Chasnel lõi peale esimest maailmasõda oma brändi. Nimelt soovime teada, mis
brändiga on tegu ning mis on selle nimi?
4. Kellele kuuluvad järgmised tsitaadid? Küsitud isik on olnud paljudes asjades esimene, Mart Laar
on teda pidanud oma üheks suurimaks eeskujuks.
„Sotsialismi probleem seisneb selles, et lõpuks saab teiste inimeste raha otsa.“
„Ma ei usu, et inimestel, kes selles riigis streigivad, on õigustatud põhjus.“
„Kaotus? Ma ei tunne selle sõna tähendust.“
„Mind ei häiri, kui minu ministrid palju räägivad, niikaua kuni nad teevad seda, mida ütlevad“
55. Kus sündis Edgar Savisaar?

