Biokeskuse küsimused (28-02-2018)
1) Samsung kinkis kõigile 2018. OM-il osalenu sportlasele telefoni. Ilma jäid kahe riigi
sportlased. Üks neist on mõistagi Põhja-Korea. Mis oli teine riik?
2) Kes on autor ja millest/kellest on tekst? Dateeritud oktoobriga 1908. Seda teksti on
laulnud näiteks Riho Sibul.
“Üht hulgust mina tunnen,
kel pilkust jaetakse;
ma tunnen ühte vangi,
keda taga aetakse.

See hulgus, see hulgus - tema
on südametunnistus,
on puhas ja ilus selge,
et põuetunnistus. /---/”
3) Kes on pildil?

4) Nõukogude Liidu kõrgeim sõjaline teenetemärk oli Nõukogude Liidu Kangelase
Kuldtäht. Kokku anti seda Teise maailmasõja jooksul välja 11 800 neist 11 said
eestlased. Nende hulgas oli ka üks naine. Kes?
5) Kuulete ühe Eesti teleseriaali tunnusmuusikat. Mis seriaal? Kuuldava loo üheks
autoriks on Ricky Gardiner, kes on teine (ühtlasi esitaja)? (link)

6) Üks ajaloo laastavamaid epideemiaid viis endaga kaasa hinnanguliselt 3-5% tolle aja
maakera elanike arvust. Kuigi haigus laastas igal pool, siis kehtinud tsensuuri tõttu oli
laastavast epideemiast kirjutamine paljudes riikides tugevalt takistatud, välja arvatud
ühes riigis. Mis epideemiaga on tegu?
7) Ernst-Aleksander Joll (1902–1935) oli Eesti jalgpallur ja ajakirjanik. Eesti
jalgpallikoondises mängis ta 23 mängu ja lõi 4 väravat. Ta võttis osa 1924. aasta
olümpiamängude jalgpalliturniirist. Ta lõi ka värava Eesti esimeses võiduga lõppenud
jalgpallimaavõistluses Soome vastu 30. septembril 1923. Eesti meistritiitli sai 1923,
1926 ja 1928. Ometi ei tea me teda enamasti selle nime all ja sportlasena, vaid Eesti
kultuurilukku on ta läinud pseudonüümiga. Kellest on jutt?
8) Mis asulas asub fotol kujutatud ausammas?

9) Kus asub Tartu nii suhteliselt kui ka absoluutselt kõrgeimal lehviv sinimustvalge lipp
(sama koht)?
10) Sõites Tartust Võru poole näeme Tatra orus pruuni silti osutamaks Arved Ruusa
(1900-1992) sünnikohale. Kes oli Arved Ruusa (mõtleme siis asjaolu, mille pärast talle
on kivi pandud).

11) Mis on idapoolseim soome-ugri rahvas?
12) Närska, Koha, Õunapuu, Pärn, Vesi, Tamm, Laidre. Nimekiri on hetkel lõplik. Kellega
on tegemist?
13) Nimeta ainuke Eesti jõgi, mis kuulub Daugava (Väina) jõgikonda.
14) Kes on kaks meest pildil?

15) Muusika autor? (link)

16) Pildil olev masin nimega “Türklane” oli selle konstrueerijate väitel maailma esimene
omalaadne. Demonstreerisid nad seda esmakordselt 1770. aastal Schönbrunni lossis,
ja toimis see pealtnäha suurepäraselt. Alles aastakümneid hiljem paljastus, et tegu oli
hoopis optilise illusiooniga ja seega pettusega. Mida see väidetav “masin” tegi?

17) Küsitav talu asub siit 25 km kaugusel Kambja valla lõunapiiril. Kuigi talu on põline, siis
laiemalt tuntud kaubamärk pärineb 2015. Aastast, mil mindi üle tänasele põhitootele.
Sellest peale on toodang võitnud mitu “Aasta piimatoote” jms. auhinda. Peremehe nimi
on Aivar Alviste. Mis talu?
18) Sellel tuntud laulukesel on palju nimesid. Räägitakse, et kõik see sai alguse
Oktoberfestist, kus selle järgi joodi, tantsiti ja lauldi. 1963. aastast tungis see ühe
muusiku esituses restoranidesse ja hotellidesse. Loo uus versioon on jõudnud ka
Hollandi muusikaedetabelitesse ja viibis seal 7 kuud. Paljude arvates on see maailma
jäledaim meloodia. Millest jutt?
19) Kuulete USA teleekraanidel 2005.-2013. aastal jooksnud sarja tunnusmuusikat. Eestis
näitab seda TV6. Mis on telesarja pealkiri? (link)
20) Värskete uuringute põhjal võib öelda, et 34% sellest pärineb sünteetilistest rõivastest,
28% autorehvidest ja 24% linnatolmust. Millest jutt ja kus see suhteliselt hiljuti
tuvastatud keskkonnaprobleem muret tekitab?

21) Kuju nimi? Kus asub (linn, tänav)?

22) Teatavasti pole Eestil endiselt ühtegi nobelisti. Küll on meil olemas aga ühe isiku
nobelikõne mustand ja ajendiks loomulikult asjaolu, et ta esitati Nobeli preemiale. See
avastati umbes aasta eest tema märkmete hulgast. Isik elas aastail 1906-89 ning
loodetud aastal sai auhinna Nagib Mahfuz.
23) Eesti aladel said üle 20-aastased naised valimisõiguse 1917. aastal Venemaa Ajutise
Valitsuse määrusega. Rahvusvahelisel tasandil kutsus 1948. aasta ÜRO inimõiguste
ülddeklaratsioon üles tagama kõigile võrdset juurdepääsu valimistele ja
riigiteenistusele. Deklaratsiooni eesmärgi täitmine võttis paljudel riikidel aega. Šveitsis
(mis polnud aastani 2002 ÜRO liige) anti naistele üldvalimistel hääletusõigus alles
pärast 1971.a. vastavat rahvahääletust. Kohalikel valimistel osalemise õigus on aga
Šveitsis kantonite otsustada, neist viimasena andis naistele kohalikel valimistel
valimisõiguse Appenzell Innerrhoden kanton. Mis aastal? (+- 1 aasta => 1 p)
24) Nobelit veel. Aastal 2007 võttis küsitletav vastu Nobeli rahuauhinna, mille said USA
asepresident Al Gore ja Valitsustevaheline Kliimamuutuste Nõukogu (küsitav oli kuni
2008. aastani nõukogu aseesimees). Mehe juured viivad aga Eestisse, tema isa sündis
1895. aastal ja kasvas üles Karksi valla Sudiste külas olles läbi ja lõhki mulk. Küsitletav
ise enam eesti keelt aga ei vallanud. Vastamisel võib abiks olla Karksi
lähisporidajalugu.
25) Paljud tootenimed muutuvad oma kaubagrupi sünonüümiks (nt Gillette, Xerox jmt).
Käesolevaga küsime ühte Soome toodet, mis vähemalt oma kodumaal on samas
staatuses. Tootmine algas 1951. aastal Turku linnas. Väidetavalt sai küsitav toode oma
nime tänu ühiskonnas valitsenud USA populaarsusele. Toode on teinud Soomes ka
reklaamiajalugu, olles üheks kolmest esimesest Mainos-TV-s näidatud reklaamist.
Toode on saadaval hästi varustatud poodides ka Eestis.

26) Väike olümpiatõrvik ka mängu. Kes on helilooja? Mis aasta ja kus toimunud
olümpiamängude tarbeks lõi ta kuuldav pala? (link)
27) Kes on pildil, mis riigi kodanik ta on ja keda on ta mänginud kolmes täispikas

mängufilmis?
28) Kui läbirääkimisdelegatsioonid olid Tartu rahulepingu tekstis 28. jaanuaril 1920 kokku
leppinud, andis Poska Eesti delegatsiooni sekretär William Tomingasele korralduse
organiseerida lepingu allakirjutamisele eelnevale kinnisele banketile tosin pudelit
šampanjat. Mõlemad teadsid hästi, et kuiva seadusega Eestis šampust tõenäoliselt ei
leidu. Tomingas käis Tallinnas kõigi suuremate restoranide omanike juures, aga
šampust polnud kellelgi. Viimases hädas lubas lennuväe ülem Jüri Ots Tominga
järgmisel päeval isiklikult Helsingisse lennutada, et seal õnne proovida. Tomingal
õnnestus lõpuks siiski Tallinnast osta kaks kasti šampust „Brut. Veuve Clicquot 1914.
Rheims.“ Kellelt?
29) Küsitav on Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor, akadeemik. Tema
monograafia on üks peamisi allikaid Baltimaade õigusliku staatuse küsimuses
okupatsioonide ajal. Saanud rohkelt teaduspreemiaid Euroopa eri riikides. Möödunud
aastast ka Eesti teaduspreemia laureaat sotsiaalteadustes. Olnud kutsutud esineja
ÜRO peaassamblees ja Euroopa Inimõiguste Kohtus. Kes?
30) Keemiline element? Leidub looduses 7 püsiva isotoobina, omadustelt on tegemist
lantanoidiga. Keemistemperatuur on 3170 Celsiuse kraadi. Sulam küsitavast
elemendist, rauast ja boorist on üks tugevamaid püsimagneteid. Elemendi nime on
võimalik lihtsasti tuletada ühe mängufilmi “Matrix” tegelase nimest.

31) Täida lünk pildil! (Allikas: Juurikas)

32) Tuleval aprillil esilinastuva täispika nukufilmi pealkiri ja režissöör? Tegevus toimub
düstoopilises tuleviku Jaapanis. Pealkiri on väljamõeldud kohanimi, kuigi sama nime
kannab juhuslikult ka üks Londoni ajalooline piirkond ja tõenäoliselt mõni maailma koht
veel (Eestis teadaolevalt küll mitte). Režissöör on peamiselt tuntud omanäolises
visuaalstiilis mängufilmidega. Näiteks R programmeerimiskeeles on võimalik
kujunduseks kasutada temanimelist paletti.

33) Maailm tunneb seda inglise keele läbi järveefektina (enim pakub kõneainet Suures
järvistus). Meil põhjustab seda peamiselt meri. Mida tekitab järveefekt?

34) Kelle või mille lipp?

35) Kuulete Gabriel Faure populaarset pala, mis on saanud nime renessanssiajastul 16.
sajandil levinud seltskonnatantsult. Kuuldav salvestis tehti 1973. aastal ja avaldati
albumil “Classical …”, kus lünka sobib tutvustamist mittevajava laulja nimi. Pealkiri ja
laulja? (link)

36) Paar nädalat tagasi pildistas Oxfordi Ülikooli teadlane David Nadlinger esimesena
ajaloos … mida? Küsime ka keemilist elementi, millest küsitav objekt on tehtud.

37) Küsime midagi, mille nimetuse ette käib inglise keeli Ferris. Teadaolevalt on hetkel
maailma suurim 167.7 meetrit ja see on olnud olemas alates 2014. aasta märtsist.
Esimesed viited küsitavale on olnud 17. sajandi reisikirjades ja pärit nii Bulgaariast kui
ka Konstantinoopolist. Ameerikasse jõudis küsitav ilmselt esmakordselt 19. sajandi
keskel. Sünonüümiks muutunud Ferrise nimeline küsitav valmis 1893. aastal Chicago
maailmanäitusel ning pidi olema väärikas rivaal Pariisi Eiffeli tornile. Millest jutt?
38) Näete pildil tükikest ühe kuulsa hoone sisemusest. Mis hoone/ruumiga on tegu?

39) Kes on pildil?

40) Näete pilti, mis on tehtud ühe Euroopa kroonitud pea matustel. Kelle matused?

