08.aprill 2009 JÜRI mäng – Nõmme küsimused
Enam-vähem inimlik
1. Kuigi egiptlased kasutasid SEDA juba 5000 a tagasi, sai SEE asi tänapäevase kuju (eeskätt
taara osas) W. Sheffieldi käe all Connecticutis 1882.a. Mis igapäevaasi?
2. Tallinnas on toreda nimega Tarmo Miilits teatavasti üks tublidest politseidirektoritest, aga
mis ametkonna juht on Jaak Taevas?
3. Mis inimlik mõõde oli Alfred Hitchcockil filmi pikkuse kohta: “ Film ei tohi kesta kauem, kui
inimese … ( 3 või 4 sõna tsitaadi lõpuni)”. Millega suur Alfred filmi pikkust mõõtis?
4. Šveitsi firma Stadler tahab oma tootega FLIRT tulla Eesti turule. Eesti pool on ka , hoolimata
majanduskitsikusest, huvi tundnud. Lähim FLIRT tegutseb Soomes, ning ta nimi lühend
inglisekeelsest tootenimest “ kiire kerge moodne …” Mis asi?
5. Meedia annab teada, et kihnlased ja ruhnlased, kes mäletavad veel hülgeliha maitset, on
hakanud jälle oma varustust korrastama. Varustuse hulka kuulub üks kuni 5 m pikkune suusk,
mille peale ehitatud valgest riidest varje all hülgekütt nihutas end saagile lähemale.
Huvitaval kombel langeb selle riistapuu nimetus kokku ühe saalisviibiva kõigile
tuntud
mälumänguri nimega, keda tööülesanded ka loodetavasti rõõmustavalt vabasse loodusesse
lubavad. Mis suusa nimi ( või kes mängukaaslane) ?
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Numbrisõpradele
6. Läti film “ Riia kaitsjad” – meie “ Nimed marmortahvlil” lõunapoolne analoog – keskendub
ühele kuupäevale, mil Riiast löödi välja van der Goltzi ja Bermondt- Avalovi püssimehed.
Lõbustav oli tõdeda, et Läti patrioodid said selle filmi teha ilma ainsagi vihjeta eestlastele.
Tähtsa sündmuse puhuks loodi Karutapja orden, millega üldse dekoreeriti 2100 lätlast ( ja
148 eestlast). M is daatumi auks ( kuupäev, kuu, aasta) loodi lõunanaabrite kõrgem
sõjaväeline autasu?
7. Isoleerimisperiood nakkuse leviku takistamiseks ( karantiin) sai alguse pärast 1380.a.
katkupuhangut, kui Veneetsias ei lastud laevade reisijaid-meeskondi “quaranta” päeva
jooksul linna. M is arv on “quaranta”?.
8. Jõgeva teatavasti meie külmarekordite linn - -43,5 C 1940. aasta tõnisepäeval ning ka aasta
keskmine absoluutselt jahedaim temperatuur ( 1942. aastal ) sealt pärit. Kui soe oli Jõgeval
1942. a. keskmiselt aasta kohta? ( Kirjutage positiivne täisarv, meie omalt poolt lisame + 0,60
pügalat otsa)
9. Tüüpiline töövahend, mille kasutamisel juhtuvad ehitusel õnnetused, on redel. Eeskiri ütleb,
et redelil seistes ei tohi töötada kauem kui kolmandik tööpäeva pikkusest ja korraga mitte
kauem kui … minutit. Mitu minutit tohib korraga redelil askeldada?
10. Põhja- Ameerika tsikaadid väljuvad valmikustaadiumist maa -alt ja elavad mõne nädala
putukaelu ning teevad palavikuliselt sugu – seda kõike teatud arvu aastate tagant ( mis
väljendub ka tsikaadide ladinakeelses nimes). Mitme aasta tagant tsikaadide uputus
märgatav?
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Ühtpidi – teistpidi
11. Serblased on tuntud oma “Kosovo polel ( väljal) “ saadud lüüasaamise märterliku austamise
poolest. Üks Euroopa riik peab veel oma eelkäijate hävitavat lüüasaamist 9.aprillil
“Wachstadti väljal” nii tähtsaks, et nimetanud selle riigi “ relvajõudude võidupäevaks”.
Ajalooliselt on teada, et hommikul linnast väljakapanud uhke rüütlivägi oli õhtuks nii ära
hakitud, et valitseva hertsogi kehaosi tuli kirstupanekuks kaua klapitada. Tõsiasi muidugi see,
et võitja kaotajale rohkem tähelepanu ei pööranud. M is riigi armee” võidupäev” siis 9.aprill?
12. Paljud teatmeteosed väidavad, et suured kirjanikud Cervantes ja Shakespeare surid ühel ja
samal päeval – 23.IV 1616. Formaalselt oleks nagu õige, kuid tegelikult suri üks neist 10
päeva hiljem. Kumb ja mis põhjusel?
13. On aretatud vikerforellitõug TRIPLOID, mis iseäranis kiire kasvuga. Tõu loomisel kasutati
ära asjaolu, et vangistuses pole vikerforellid võimelised loomulikul teel paljunema. Inimeste
maailmas on seda loomisprotsessi alles ulmefilmides kajastatud, kuid peaks iga
mõtlemisvõimelise isase faunaliigi esindaja muretsema panema. Mis põhierinevus on
TRIPLOIDide tõul teiste kõrgemate eluvormidega?
14. Hiina rahvatarkuse kohaselt peab laps olema alati veidi tatine ja porine. Keskaegne Paracelsus
väitis, et kõik asjad on mürgised, kuid … . 1943.a. anti paradoksile nimi HORMEES. M illes
HORMEES seisneb?
15. Eestis on katsetatud Läänearmeedes levinuimat tankivastast raketti MILAN, mille 1,8 kg
lõhkeainet läbistavat 80 ( ! ) cm terassoomust. Tema puudus – sihtmärki tuleb “kirbul hoida”
tabamuseni, on ühtaegu ka odavuse seisukohalt pluss. Milles asi?
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Vesised asjad
16. Miiniristleja “ Spartak ” sõitis 26. XII 1918 Keri saare lähedal Kuradimadalikule kinni ning
Inglise kergeristlejad võtsid “Spartaki” ja Kunda lahest kättesaadud mootoririkkega
“Avtroili” punalaevastiklased vangi. Ülekuulatavate hulgas peitus üks Eesti
madrusepaberitega mees, kes eesti keelt ei osanud. Eesti baltisakslasest luureohvitser Oskar
Fest tundis madruses ära oma mitšmanist merekoolikaaslase ja ütles pilkavalt: “Kuidas Sa
riides oled! Ja ise veel Venemaa mereminister!” Kes oli see eestlaste – inglaste kätte sattunud
ja mõned aastad hiljem juba legaalselt Eestis töötanud mees?
17. Rarotonga saarelt Avarua linnast leiab kivi kirjaga “siit läks 1345.a. kanuulaevastik Uus Meremaad asustama” Neil tuli sõita oma 1000 km. M is saarestiku tähtsaim saar on
Rarotonga?
18. Selle põlisameerika rahva kuulsaim tänapäevaesindaja on 1992.a. Nobeli rahupreemia
laureaat Rigoberta Menchu Tum. 10 miljonilise rahva, kelle asuala on viie riigi territooriumil,
omakeelne nimi on “kurnatud vesi”. Nimi tuleb sellest, et asula lubjakivipinnas ei lase
kujuneda maapealseid püsivaid veekogusid, ning vesi filtreerub koobastesse -tühikutesse, kust
seda siis ammutatakse. Mis rahvas, keda Guatemaalas ligi 2/3 elanikkonnast?

19. Sellest peale
kui titanic
jäämäge kargas
pole keegi
meenutand
ohvri kannatusi
tema valu
ja alandust
kõik räägivad
ainult sellest
kuidas laeva
perse tõusis
ja vajus
vägistatud
jäämägi
unustati
Kelle luulekogu nimiluuletus?

20. Muusika
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21. Eesti judokad on tiitlivõistlustel võitnud üle 12 medali. Kellel eestlastest on judos kõrgeim
tiitel (7.dan)?
22. Tõnis Kallejärv oli mitmekordne NLiidu ja maailmarekordite omanik.Mis spordialal omistati
talle 1983 aastal NSVL meistersportlase nimetus ?
23. Victorinox AG asutati 1884. aastal. Praegu juhib seda ettevõtet Elseneri perekonna viies
põlvkond. Esimese partii armeenugasid valmistas Victorinox Šveitsi armeele 1891. aastal,
ohvitserinuga valmis 1897. aastal Milline oli põhiline erinevus sõdurinoa ja ohvitserinoa vahel?
24. Jüri Tuuliku jutustuses “ Kojusõit“ figureerib olulise tegelasena Kingissepa linna fotograaf Lepp
. Pärast sõda tegi ta passipilte telefoni teel ja kolme vee printsiibil. Pildi tellijale esitas Lepp kolm
küsimust . Kolme küsimusega oli Lepal vennast selge pilt ning võis ilmutama hakata. Mis oli
kolmas küsimus?
1.Vanus? 2.Vunts on või ei ole?
3. ? ?

25. 1971.a.tunnistati Eesti parimateks mees- ja naissportlasteks tehnikasportlased. Kes?
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26. Üheaegselt Eurovisooni lauluvõistlusega korraldasid Eestimaa Looduse Fond, Eesti
Ornitoloogiaühing 2002 aastal üle -Euroopalise linnulaulu võistluse. Internetis toimunud hääletamisel
selgitatati välja, millised on Euroopa ilusaima lauluga linnud rahva ja ornitoloogide arvates.. Kes
võitsid ?

27. Kes on see grupp seltsimehi?

28.Firma embleem ?
29. Selle 1871 aastal asutatud klubi esindusriietus on tavaliselt triibuline (v.a.1984-91). Klubi ?

30. Ansambel?
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Joogiplokk
31.” Teadlased HSI ja HO olid tähtsa töö korralikuks tegemiseks liiga purjus ja nad hukati”.
Mis teadusharu esindasid nii kurvalt tutvustatud esimesed nimeliselt märgitud teadlased?
32. Meditsiiniliselt loetakse alkoholi liigtarvitajaks “tööealine mees, kes joob nädalas üle 24
dringi või korraga 7 drinki ( naiste puhul 16/5)” Kui suur alkoholimanustaja Te 7 dringi puhul
olete? / Võite vastata kas viina, veini või õlle kategooriates – ainult soovitud rüübe kirja ./
33. Heaks suupisteks õlle kõrvale on pistaatsiapähkel. Nende korjamiseks on teatud põhjusel
tervislikult optimaalne aeg kella 3 -st öösel kuni kella 11-ni hommikul. Mis põhjusel?
34. Peale tüüpilise Ladina - Ameerika mate -tee tutvub muu maailm ka teega, mida valmistatakse
Paraguai rahvuspuu koorealusest kihist. Pidi organismi üldiselt toniseerima, sobib õhtuseks
rüüpamiseks, kuna on kofeiinivaba ja eriti hea kõhulahtisuse ägedate vormide puhul. Mis tee?
35. Kuidas nimetatakse seda ainsat juutide pidu, kus on lausa kohustus end täis juua? Peoga
tähistatakse võitu vaenlase peaminister Hamani üle, kes oli soovitanud Pärsia kuningal
Ahasverosel tappa kõik juudid, kuid kuninganna Ester koos onu Mordekaiga paljastas selle
paha plaani. Mis märtsi-aprillikuine pidu? ( mille eestikeelne paralleelnimi viitab Hamani
enesekindlale ülbusele tapmisepäeva määramisel)
Rikaste ja ilusate tegevusmailt
36.Kuna teiste rahakotti piilumine on alati huvitav, siis on välja uuritud, et Eestimaa kõigi
aegade esirikkur pole Armin Karu või mõni teine tänapäeva kodanik, vaid 1322 –1337. aastal
aktiivselt tegutsenud meesametnik, kes maksis makse 1300 floriini aastas. Valdusi oli tal
7600 km 2 ja maksudeks kulus kolmandik aastatulust – kogutulu pidi olema ümberarvestatult
140 kg hõbedat. Mehe varanduse koguväärtus oleks praeguses vääringus olnud 12,4 miljardit
EEK-i. Kes ta oli? ( ametikoht – 1 punkt)
37. Kui Jelizaveta Petrovna tegi 1741.a. riigipöörde, võttes võimu ühe - aastaselt Ivan VI
Antonovitšilt, siis andis ta vajaliku töö ära teinud Preobraženski polgu roodule
“Ihukaardiväe” nimetuse ja kõik 347 soldatit said veel eriliselt autasustatud.
Kuidas( mis tekitas isevalitseja kaaskonnas suurt segadust)?
38. Levinuim Saksa perekonnanimi ei olevat Schmidt ( sepp)vaid Schultz. M is austusväärset
ja ilmselt ihaldusväärset ametit see perekonnanimi endas kannab?
39. Üks staaride n.ö. sügavate tunnete väljendusi on matkimine. Seda võib kohata näiteks
Beckhamide juures, kuid üks pühendunumaid on Brad Pitt. Sõltuvalt oma partnerist, kas siis
Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston või siis viimati Angelina Jolie – ikka püüab Brad ühes
väljanägemise elemendis võimalikult partneri moodi välja näha. Milles seisneb Brad Pitti
matkimine ( kui viimati siginenud vuntsikesed välja arvata)?
40. Kui Napoleon tungis Saksamaale, põgenes Euroopa rikkaim vürst Taani peitu ja andis
pealinnast Franfurtist Judengasselt pärit viiele vennale ( Nathan, W ilhelm, Amshel,
Solomon, Kalmann) korralduse üle Euroopa laialiolev varandus talle Taani järele
toimetada. Vennad täitsid ülesande korralikult, kuid asjatundlike pankuritena lasid
summadel vahepeal ka “tööd teha” ning panid aluse 19. sajandi suurima varanduse
kogunemisele. Mis oli vennakeste perekonnanimi ning mis Saksa vürstiriigist pärinesid?
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Midagi kultuursemat

41. 2012. aastal – aasta peale Tallinna - saab Euroopa Kultuuripealinnaks pea sama vana linn,
mille keskväljakul suureline silt – Aqui nasceu Portugal ( siin sündis Portugal). See
tähendab täpsemalt seda, et kaljutipul olevas kindluses olevat sündinud Alfonso
Henriques, kes suutis mauride käest tüki maad Douro ja Minho jõe vahelt välja võidelda
ning kuulutas end 1139. a. esimeseks “Portucale” kuningaks. Künka all asub ka massiivne
hertsogiloss. Mis linn?
42. Ladinakeelsele sententsile “Omnia tempus habent” vastab oma mõttelt Erich Maria
Remarque romaani pealkiri, mis romaan?
43. Jaan Oadi ja Paul Kondase kõrval peetakse kolmandaks tähtsamaks Eesti naivistiks hoopis
Pihkva oblastis Zapolje külas elanud meest ( 1908 – 1996), kelle loomingu põhiosa on
Pihkva muuseumis , väiksem näitus Viljandis Paul Kondase keskuses. Kes see
puuskulptuuride meister?
44. Et 8 OSCARIga “Rentslimiljonärist” veel midagi välja pigistada, küsime, mis
( põhimõtteliselt kahetähelise pealkirjaga) originaal – kirjandusteosel see põhineb ja kes
raamatu autor?
45. Muusika – solist?
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Tuubis hambapasta
"Tallinna Kalmistud" juhataja
... põis suudab vastu pidada
Regionaalrong; max kiirus 160 km/h, 3 kuni 4 vagunit
Tang; Hugo Tang
11.nov.1919; Leedu Vytuse risti pole saanud ükski eestlane, Leetu antud 2 Eesti Vabadusristi
40
+ 1,6º C
30 min.
17 aastat; Tibicen septemdecim
Poola; 9.aprill 1241. a. Legnica lahing, hertsog Henryk ja sepa poeg Sabotai
W. Shakespeare suri tegelikult 03.05.1616.a. uue kalendri järgi
mis Briti aladel hakkas kehtima 1752.a.; Hispaanias alates 1582.a.
Tõus ainult isased; organismi ei kurnata paljunemisega
Doos, kogus teeb mürgi
MILAN - juhitav rakett, mis veab järel traatjuhet, mille kaudu käsud tüürpindadele; Kallitel "Tulista ja
unusta" raketisüsteemidel läheb lõhkamisele terve kaasalendav arvutisüsteem
Fjodor Raskolnikov( kodanik Ilijn), hilisem N. Liidu saadik Eestis
Lõuna- Cook`i saared
Maajad
S. Kivisildnik, kogu " Vägistatud Jäämägi "
Billy Ocean
Tõnu Lume
Sportlik matkamine
Punnivinn e. korgitser
“Viina jood? “
Vambola Helm, Luule Tull
Ornitoloogide lemmik oli ööbik, rahval Islandi rüüt .
nn. “Nõmme Valitsus“, peaminister Ahti Mänd
BLRT Grupp
Reading FC
" Rondellus"
Astronoomid, kes ei teatanud lähenevast päikesevarjutusest
1 drink = 20 ...25 ml viina, seega max 175 ml viina
1 drink = 120 ml veini, seega max 740 ml veini
1 drink = 280 ml õlut, seega max~ 2 l õlut
Pistaatsia eritab pidevalt mürgist auru ja vaiku, mis sel ajal kõige ohutum
Lapatšotee, saab lapatšotabebuia-puust
Purim e. liisupüha
Jakob; Saare - Lääne piiskop
Kõik soldatid said aadlikeks
Külavanem
Soengustiil
Rothshild; Hessen - Hanau
Guimaraes, 50 km Portost kirdes
Sentents " igal asjal oma aeg " romaan - Aeg antud elada, aeg antud surra
Martin Koppas
" Q and A", Vikas Swarup
Paul Rodgers

