JÜRI MÄNG 14.02.2007

Valikuküsimused:
1. Kui inimesel on HALLUX VALGUS, siis missuguse arsti poole tal oleks vajalik
pöörduda ?
A)
B)
C)
D)

silmaarst
nahaarst
ortopeed
neuroloog
2. Kes neist ei kuulu koerlaste sugukonda?

A)
B)
C)
D)

koiott
korsak
hüään
šaakal

3.SINGHA LAGER BEER on üks väheseid Eestis müügil
olevaid Aasia õllesid. Kas seda valmistatakse?
A)
B)
C)
D)

Singapuris
Tais
Hiinas
Jaapanis

4. Kus asub Mulgimaa, teavad arvatavasti kõik. Ühes vallas asub aga ka MULGI küla. Kas
see vald on?
A)
B)
C)
D)

Tarvastu
Suure-Jaani
Karksi
Halliste

5. 1971.aastal lõpetas esimene lend diplomeeritud sekretäre. Nad suunati tööle peamiselt
parteikomiteedesse. Ranged ettekirjutused olid nende riietusele. Kas sekretäridel oli
kohustuslik kanda iga päev
A)
B)
C)
D)

sukki
kostüümjakki
pikki pükse
kleiti

AJALUGU
6.
-

Mis aastal toimusid järgmised sündmused?
Korea sõjas tõusis ÜRO vägede juhiks kindral Matthew Ridgway
Alustas ilmumist väljaanne Abiks loodusvaatlejale
Likvideeriti Lõuna-Eesti teater
Maailma parimaks sportlaseks tunnistati Emil Zatopek
Sündisid Phil Collins; Chis Rea; Anatoli Karpov ja Potteri eestindaja Krista Kaer
Tallinnas hukati metsavend Ants Kaljurand (Hirmus Ants)
Suri Henrik Visnapuu
Nobeli kirjanduspreemia sai Pär Lagerkvist
Liibüa saavutas iseseisvuse
7. Kes oli see Vene tsaar, kelle valitsusajal toimusid soolamäss, vasemäss ja Stenka
Razini mäss? Ta asutas esimese loomaaia Moskvas ning andis välja pistrikujahi
prikaasi. Tema valitsemise ajal sai alguse vene õigeusu kirikulõhe, hakati taga
kiusama vanausulisi.
8. See filosoof sündis 1225.a. paiku Napoli lähedal, 1239.a. saadeti ta õppima seitset
vaba kunsti. Koolis tutvus ta Aristotelese metafüüsikaga ning tema põhiteostele
kirjutas küsitav hiljem põhjalikud kommentaarid. Astumise tõttu dominiiklaste
ordusse läks konflikti oma perekonnaga. Õppis Pariisis, Kölnis, oli kuulsa Albertus
Magnuse õpilane. Kuulsamad teosed „Summa paganate vastu“ ja „Teoloogia summa“
olid mõeldud õpikuteks koolides, kus ta õpetajana töötas. Tema filosoofial oli keskajal
tohutu mõju ja see on jäänud tänapäevani kiriku teenistusse. Ta nimetas filosoofilist
teadust „teoloogia teenijatüdrukuks“.On teada, et varasemat mungaelu kasinust korvas
ta hilisema kirgliku toidunautimisega ning muutus lõpuks nii korpulentseks, et tema
kirjutuslauast tuli välja lõigata poolsõõrikujuline tükk, et mees mahuks töötama. Suri
1274. Kes?
9. Kui president Lennart Meri käis Jeruusalemmas riigivisiidil, siis näidati talle ka
„Õiglaste raamatut“. Sellesse tänuraamatusse juudi rahvale osutatud teenete eest on
kantud ainult ühe eestlase nimi. Kelle?
10. Antiikkreeka mütoloogia järgi olid Uranose ja Gaia lapsed 12 titaani: Okeanos,
Tethys, Koios, Kreios, Hyperion, Iapetos, Theia, Rhea, Phoibe, Kronos ja.... Kes on
nimetamata?

LOODUS JA GEOGRAAFIA

11. Pärast seda, kui küsitava
riigi võimud hakkasid
PILCOMAYO jõe (pikkus
2549 km; on piirijõeks kahele
naaberriigile) vett juhtima
ümberkaudsetele põldudele,
jäid tuhanded alligaatorid
kuivale ja surid. Foto kujutab
küsitava riigi kõigi aegade
suurima ökoloogilise katastroofi
ohvreid 550 km kaugusel riigi
pealinnast Asuncionist.
Nimetage riik.

12. Selle meelõhnalise kollakaspruuni värvusega
orhidee eripäraks on värskete ja
möödunudaastaste kuivanud taimede sarnasus.
Ta on üks kahest üldse ilma rohelise värvuse
ja fotosünteesivõimeta käpalisest Eestis. Peale
õitsemist hävib tal suur osa risoomist ja
järgmisel aastal on taimi maapeale oodata
hoopis mujalt. Kohata võib teda sarapikes,
okas- ja segametsades hajusalt üle vabariigi.
Kuidas on selle orhidee nimi?

13. Kes on need pildil olevad Inglismaal
Merseyside’i looduspargis vallatlevad
loomad? Huvi võiks pakkuda fakt, et
2005.aastal Lõuna-Tansaaniast leitud
uus ahviliik Rungwecebus kipunji
osutus geneetiliste uuringute tulemusena
küsitavate ahvide kõrvalharuks.

14. Küsitavat riiki iseloomustavad
muuhulgas omapärane pealinnakultuur ja iseäralikud hõimurahvad.
Riigikeeleks on amhari keel, kuid
erinevaid dialekte üle 200. Rahvast
üle 74 miljoni, kirjaoskus 43%
ja alla vaesuse piiri elavaid inimesi
50%.Hõimurahvastest tuntumad on
mursid(pildil mehed),kes kehakatteid
ei tunnista, küll on aga nende
uhkuseks
kehamaalingud ja erilised soengud.
Nad raseerivad päid, jättes juustesse
geomeetrilisi
mustreid.Sõjakad,peavad
metsikuid kepivõitlusi.
Mis riigist oli jutt?

15. See Narva veehoidlast väljapüütud ablas võõrliik (Percottus glenii) – kuni 25 cm
pikkuseks kasvav kala, on võimeline kohanema väga äärmuslike tingimustega: ta ei karda
läbijäätumist ega veekogu kuivamist ning suudab meie oludes hästi paljuneda. Noored kalad
toituvad vetikatest, aga juba 10 cm pikkusena hakkavad nad teisi kalu ja konnavastseid õgima.
Kalal on hästi suur suu ja ta sööb kõiki kalu. Sellise toitumisega tõrjub teised kalad
veekogudest välja ja hakkab lõpuks liigikaaslasi sööma. Otseselt ohustab looduskaitsealuseid
Natura 2000 kalaliike vingerjat ja hinki, kes eelistavad elada samades tingimustes. Mis kala?

TEADUS JA TEHNIKA
16. Millise looma pankreasest eraldas Frederick Grant BANTING 1921.a.
insuliini? Teatavasti sai teadlane kaks aastat hiljem Nobeli preemia.

17. Mille kohta sisaldab teavet Abelli kataloog?

18. George Bush sen. On teda nimetanud „Osoonimeheks“. 1994.aastal rajas ta
ülemaailmse kooliõpilaste keskkonna- ja ilmavaatlusprogrammi„GLOBE“.Ta
kuulub arvutifirma APPLE nõukokku ning on Google’i nõustaja. On
peategelane filmis „Ebamugav tõde“, mille kohta USA kinolevis kasutati
reklaamlauset :“Kõige hirmsam film, mida te näinud olete“, on kirjutanud
keskkonnahoiust kõneleva raamatu „Tasakaalukas maa“. Kes ?

19. Euroopa Liidus poolt rahastatakse projekti, mille käigus loodetakse siirdada
inimorganismi ämblikuvõrgust tehtud kunstkõõluseid. Projektis osaleb viis
riiki. Mis nime see projekt kannab?

20. Mis aastal paotas Tartu Ülikool oma uksed naistele, lubades neid
vabakuulajateks?

21. 29.detsembril 2006 esietendus Eestis MTÜ Viimsi Huvikeskuses muusikal
SNOOPY. Loo üleilmse edu saladuseks on tõde, et lapsesuu ei valeta. Snoopy
ise on koerake, kellel on koduõue kuudis väga igav ning nii ta on kord II
Maailmasõja lendur, siis jälle kuulus romaanikirjanik. Vaimukas, kaasahaarav
ja äärmiselt positiivne muusikal. Muusika autor on Larry Grossmann,
laulusõnade autor Hal Hackady. Kes on koomiksi autor, millele muusikal
põhineb ja kuidas on selle koomiksi nimi?

22.Küsitava eluaastad 1864 – 1957.
Õppis Tartu Kõrgemas Tütarlastekoolis,
mille lõpetas koduõpetaja diplomiga.
Haigestus ja viibis ravil Saksamaal,
seejärel töötas koduõpetaja ja
halastajaõena Venemaal alates 1909.
aastas elas kuni surmani Tartus.Tõi
eesti luulesse omanäolise romantilise
armastuslüürika. Avaldanud ka
proosapalu ning koostanud aforismikogu
PEOTÄIS TÕTT. Tõlkinud
W.Shakespeare’i, J.W.Goethe, F.Schilleri
jt teoseid ning kreeka mütoloogiat.
Väga paljud tema luuletused on
viisistatud, osa neist kuulub
laulupidude püsirepertuaari . Kes?
23.11.juunil 2006.aastal toimus Rakveres
esimene omalaadne kultuuriüritus.
Toodud on ürituse logo.
Mis üritus toimus?
24.Kus asuvad Eesti vanimad
kunstimälestised (1.saj.e.m.a.)
(fotol üks neist) ?

25. Kes on laulu muusika ja sõnade
autor?

SPORT

26. Missugustel OM-del kandis avatseremoonial
Eesti lippu Allar LEVANDI?

27. Kes on pildil?

28. Kes meist ei teaks Leiutajateküla LOTTET või KUNKSMOORI. Missugusel spordialal on
aga tulnud 9x Eesti meistriks Lotte MOOR (neiuna MILL)? Ta on ületanud ka neljal korral
Eesti rekordit, kuulunud Eesti koondisesse aastai 1949 -54 ning töötanud treenerina aastail
1950-83.

29. Pildil on sporditegelane,
Eesti esimesi spinningusportlasi, suurärimees, kes
toetas ja rahastas paljusid
spordivõistlusi.
Hukati 1942.
Kes?

30. Teatavasti on spordilegend Kristjan PALUSALU, kes Berliini OM kaks kulda võitis,
sündinud Läänemaal tollases Saulepi vallas. Samas vallas on sündinud ka autosportlane Karl
SIITAN, kes osales nt. Monte Carlo tähesõidus, on võitnud kahel korral Balti karika ning
võitnud lendstardist 1940 ja 1941.a. autode kiirusvõistluse. Kuidas oli aga Karl SIITAN
seotud Berliini OM-dega ?

31.

Mis nime võis Hollywoodi režissöör (aastail 1968-1999) kasutada ainuvõimaliku
pseudonüümina juhul, kui ta leidis, et tema filmi on niivõrd muudetud, et ta enda
nime seal tiitrites enam näha ei taha? Nime sai muuta vaid Ameerika
Rezissööride Ühingu nõusolekul. Esimesena kasutati seda filmi Death of a
Gunfighter puhul(´Relvakangelase surm´, peaosas Richard Wydmark,1969),
mida kriitikud hiljem tegelikult kiitsid, ent mille tiitrites kumbki režissööridest
oma nime näha ei tahtnud.

32. See mees on õppinud Treffneri Gümnaasiumis, Tartu Ülikoolis, Niinisalo
reservohvitseride koolis ning Lundi Ülikoolis. Töötanud paljudes haiglates
arstina. Arstitöö kõrvalt tegelenud pidevalt luuletamise ning tõlkimisega. Olnud
MANA asutaja ja peatoimetaja (1957-1964). On olnud Eesti eksiilvalitsuse
minister ja aseminister. Kuulus Rootsi Sotsiaaldemokraatlikku Töölisparteisse.
Suri Göteborgis 14.02.1996, seega täpselt 11 aasta eest. Eluaastad(1924-1996).
Kes?
33. Pekingi Olümpiastaadioni, mis meenutab linnupesa, on projekteerinud Šveitsi
arhitektid Jacques Herzog ja Pierre de Meuron. Samad mehed on autoriks ka
ühele kuulsale kultuuriobjektile, mis asub Londonis. Nimetage see kultuuriobjekt.
34. 2004.aastal valmis tuntud Ungari naisrežissööri Marta Meszarose film „Matmata
surnu“. Kellest see film räägib?

35. See inglise maalikunstnik ja kirjanik (1828 – 1882) rajas prerafaeliitide
vennaskonna. Teda innustasid 15.saj. Itaalia kunstnikud ja „Jumalik komöödia“ ,
rüütliromaanid ja legendid. Maalides oli hõõguvaid värve, romantilisust ja kirge.
Modelliks oli harilikult kunstniku abikaasa. Nimetage kunstnik.

36.Kes ?

37. Kes?

39. Ansambli nimi?

38. Kes?

40. Kes?

VARIA

41. Kes või mis on zoohoor?

42. Mattak ehk „mädand „ vaala nahk oli delikatess, mille valmistamiseks asetati vaala naha
tükid lihakäntsakate vahele panipaika ja lasti seista paar aastat. Madalatel temperatuuridel
töötlesid lihafermendid nahka nii, et see maitses nagu pähkel. Nahal olev rasv omandas
rohelise värvuse ja maitses nagu rokfoori juust. Mis rahva delikatess oli mattak?

43. Me kõik teame, mida tähendab sõna GARDEROOB (tuleb pr.k. ´garder´ hoidma ja ´robe´
kleit rüü.). Mida nimetati garderoobiks keskaegses kindluses?
44. 07.07.2007 avalikustatakse üks ülemaailmne nimekiri. Mida see nimekiri sisaldab?

45. Kes on helilooja?

Jüri mäng 14.02.2007 (Küsimused Anne-Malle HALLIK ja Sirje SAULEP; Helle POHLRAIDLA)
Vastused:
1. C (ortopeed) Esimese pöialiigese deformatsioon või varba väljapöördumus üle10 kraadi
2.. C (hüään) kuulub kärpkaslaste hulka
3. B toodetakse Tais
4. D Halliste vallas, seal asub ka Mulgi muuseum
5. A kohustuslik oli kanda sukki
6. 1951.aasta
7. Aleksei Mihhailovitš Romanov ehk ALEKSEI
8. Aquino THOMAS
9. Uku MASING
10. Mnemosyne (mälu) – muusade ema.
11. Paraguay
12. Pruunikas pesajuur
13. Paavianid
14. Etioopia
15. Kaugida unimudil
16. Koera
17. Põhjataeva galaktika parvede kohta
18. Al (Albert) GORE
19. SPIDERMAN (Ämblikmees)
20. 1905.aastal
21. Peanuts (Tobukesed) Charles M. SHULZ
22. Anna HAAVA
23. Esimene Eesti Meeste Tantsupidu
24. Vana-Vigala mõisahoones
25. Evald ja Erika VAIN
26. Lillehammer 1994; Salt Lake City 2002
27. käsipallur Mait PATRAIL
28. Ujumine
29. Joakim PUHK (EOK liige ja ROK-i liige)
30. Viis oma bussiga korvpallimeeskonna Berliini OM-ile.
31. Alan (ka:Allen ja Adam) Smithee (Smythee). Topelt e peaks garanteerima nime
ainulaadsuse
32. Ivar GRÜNTHAL
33. TATE MODERN Londoni moodsa kunsti muuseum
34. Imre NAGY’st – Ungari peaministrist 1956.aasta revolutsiooni ajal
35. Dante Gabriel ROSSETTI
36. autosportlane Tõnis KASEMETS
37. fotograaf ja filmimees Johannes PÄÄSUKE
38. JUDAS PRIEST
39.näitleja Marika BARABANTŠIKOVA
40. kirjanik Urmas VADI (muusikali GEORG libretist, filmi KOHTUMINE
TUNDMATUGA stsenarist)
41. loomade abil leviv taim, vili või eos
42. eskimod
43.käimla ; vahel hoiti seal ka riideid, sest kirbe hais peletas koisid
44. seitse kaasaegset maailmaimet
45. Sven GRÜNBERG muusika filmist HUKKUNUD ALPINISTI HOTELL

