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Teie ees on valikvastustega küsimustik, milles on kokku 50 küsimust. Iga õige vastus annab 1 punkti. 

Vale vastus miinuspunkte ei anna. Kõigile küsimustele õigesti vastamine annab kokku 50 punkti.  

NB! Igale küsimusele on ainult üks õige vastus. 

 

Enne vastama asumist logi olümpiaadi kodulehele sisse oma individuaalse koodiga, mille oled saanud 

eelnevalt e-kirja teel. Kirjuta vastuste lehele oma nimi, kool ja klass ja õpetaja nimi.  

 

NB! Kõrvalise abi kasutamine (sh internet) on keelatud. 

 

Küsimustele vastamiseks on aega 120 min. 

 

Jõudu tööle! 



I Rakubioloogia ja biokeemia 

Küsimus 1 

Millist olulist funktsiooni embrüo arengus täidab 

gastrulatsiooni staadium?  

A. Annab aluse dorsaalse-ventraalse telje 

arengule. 

B. Annab aluse embrüo lootelehtede (põhikudede) 

arengule. 

C. Annab aluse neuraalharja rakkude arengule. 

D. Annab aluse endokriinsete rakkude arengule. 

E. Annab aluse trofoektodermi arengule. 

 

Küsimus 2 

Millised väited valkude kohta on õiged?  

1) Valgud koosnevad α-aminohapetest. 

2) Kõive levinum valk imetajate seas on 

kolesterool. 

3) Valkude energiatihedus on umbes 4 kcal 1 

grammi kohta. 

4) Valgud esinevad kõigi organismide 

koostises. 

5) Valkude sekundaarstruktuuriks on 

aminohappeline järjestus. 

A. 2, 4 

B. 3, 5 

C. 1, 3, 4 

D. 1, 3, 4, 5 

E. Kõik on õiged 

 

Küsimus 3 

Rakumembraan koosneb fosfolipiidsest 

kaksikkihist. Kuidas on lipiidid selles 

orienteeritud? 

A. Hüdrofoobne pea jääb membraani sisse 

B. Hüdrofoobsed sabad jäävad membraani sisse 

C. Hüdrofiilne pea jääb membraani sisse 

D. Hüdrofiilsed sabad jäävad membraani sisse 

E. Lipiidide orientatsioon on juhuslik ega sõltu 

nende hüdrofiilsusest  

 

Küsimus 4 

Millised väited erütrotsüütide kohta on õiged?  

1) Inimese erütrotsüüdi suurus on keskmiselt 

7 μm 

2) Inimese erütrotsüütide eluiga on umbes 10 

päeva 

3) Erütrotsüüdid seovad hapnikku (O2) ja 

süsihappegaasi (CO2) paremini kui 

süsinikmonooksiidi (CO) 

4) Erütrotsüütidel puuduvad mitokondrid 

5) Erütrotsüüdid esinevad esmasuriinis, kuid 

mitte lõplikus uriinis 

A. 1 

B. 1, 2, 3 

C. 1, 4 

D. 2, 4, 5 

E. 3, 5 

 

Küsimus 5 

Taimeraku üks erilisi organeid on vakuool. 

Milliseid funktsioone alljärgnevatest vakuool 

täidab? 

1) Turgori säilitamine 

2) Fotosüntees 

3) Toitainete varundamine 

4) Jääkainete lagundamine ja säilitamine 

5) Tärklise sünteesimine glükoosist 

6) Tselluloosi süntees 

7) Taimeraku homöostaas 

8) Rakuhingamine 

A. 1, 7, 8 

B. 2, 5, 6, 8 

C. 1, 3, 4, 7 

D. 1, 3, 8 

E. 3, 4, 6, 7 

 

Küsimus 6 

Millisesse makromolekulide gruppi kuulub enamik 

ensüüme? 

A. Süsivesinikud 

B. Lipiidid 

C. Nukleiinhapped 

D. Steroidid 

E. Valgud 

 

Küsimus 7 

Milline on õige rakutsükli faaside järjekord? 

A. M, G1, G2, S 

B. G1, S, G2, M 

C. G0, G1, G2, M 

D. S, G1, G2, M 

E. M, S, G0, G1 

 

 



Küsimus 8 

Mida võib leida Listeria monocytogenes’i 

rakkudest? 

A. Tuumake, peptidoglükaan, ribosoom, 

kromosoom 

B. Tuumamembraan, virion, plasmiid, ribosoom 

C. Tuumapiirkond, plasmamembraan, plasmiid, 

kromosoom 

D. Endoplasmaatiline retiikulum, ribosoom, 

kromosoom, piili 

E. Tuum, tsütoplasma, plastiid, vibur 

 

Küsimus 9 

Milline järgmistest mikroorganismidest ei kuulu 

inimese suu mikrofloorasse? 

A. piimhappebakterid 

B. spiroheedid 

C. pärmid 

D. batsillid 

E. tsüanobakterid 

 

Küsimus 10 

Pagaripärmi kasutatakse õlle pruulimiseks. 

Milliseid funktsioone pagaripärm selles protsessis 

täidab? 

1) Lõhustab viljaterade tärklisest saadud di- ja 

trisahhariidid monomeerideks 

2) Toodab glükoosi etanoolkäärimise käigus 

etanooli 

3) Toodab glükoosi etanoolkäärimise käigus 

humalat, mis annab õllele mõru maitse 

4) Toodab glükoosi etanoolkäärimise käigus 

süsihappegaasi, mis muudab õlle 

karboniseeritud joogiks 

5) Soodustab ka teiste mikroobide kasvu, mis 

viivad läbi õlle valmimiseks vajalikku 

piimhappekäärimist 

A. 1, 3, 4, 5 

B. 1, 2, 4 

C. 2, 3, 5 

D. 2, 5 

E. 3, 4, 5 

 

Küsimus 11 

Rakkude tsütoskeleti moodustavad aktiini, 

tubuliini ja intermediaarsete kiudude (filamentide) 

perekonna valgud. Kui in vitro tingimustes 

kasvavate ja aluspinnale kinnitunud rakkude 

lähedusse lisada kemoatraktanti, siis hakkavad 

rakud selle poole liikuma. Millise tsütoskeleti 

perekonda kuuluva valgu ümberkorraldused on 

rakkude liikumisel määrava tähtsusega? 

 

A. tubuliini perekonna valgud 

B. aktiini perekonna valgud 

C. intermediaarsete kiudude perekonna valgud 

D. müofibrillide perekonna valgud 

E. kõik tsütoskeletti moodustavad valgud 

 

Küsimus 12 

Na+- ja K+-ioonide kontsentratsioon on raku 

tsütoplasmas ja rakuvälises ruumis erinev. Selleks, 

et mõista, kuidas toimib raku plasmamembraanis 

asuv ning ATP hüdrolüüsi energiat kasutav 

Na+/K+-ioonide pump, peate teadma, kumma iooni 

kontsentratsioon on raku sees kõrgem kui 

rakuvälises keskkonnas. Kontsentratsiooni 

gradiendi suunas tähendab kõrgemalt 

kontsentratsioonilt madalamale ja 

kontsentratsiooni gradiendile vastassuunas 

tähendab madalamalt kontsentratsioonilt 

kõrgemale. Milline esitatud väidetest on õige?  

A. Na+ ioone pumbatakse raku seest rakuvälisesse 

keskkonda ioonide kontsentratsiooni gradiendi 

suunas ja K+ ioone rakku sisse samuti 

kontsentratsiooni gradiendi suunas. 

B. Na+ ioone pumbatakse raku seest rakuvälisesse 

keskkonda ioonide kontsentratsiooni gradiendile 

vastassuunas ja K+ ioone pumbatakse raku välisest 

keskkonnast raku sisse ioonide kontsentratsiooni 

gradiendi suunas. 

C. Na+ ioone pumbatakse rakust välja 

kontsentratsiooni gradiendile vastassuunas ja K+ 

ioone rakku sisse kontsentratsiooni gradiendile 

vastassuunas. 

D. Na+ ioone pumbatakse rakku sisse 

kontsentratsiooni gradiendile vastassuunas ja K+ 

ioone rakust välja kontsentratsiooni gradiendile 

vastassuunas. 

E. Na+ ioone pumbatakse rakku sisse 

kontsentratsiooni gradiendi suunas ja K+ ioone 

rakust välja kontsentratsiooni gradiendi suunas. 

 

 

  



Küsimused 13-14 

7 aminohappe pikkune peptiid järjestusega 

KRGRSTE (iga täht tähistab ühte 

aminohappejääki) seondub retseptoriga Z. Et teada 

saada, millised aminohappejäägid on olulised 

retseptoriga seondumiseks ja millised ei ole, 

vahetati ühekaupa iga aminohappejääk alaniini 

vastu ning uuriti, kuidas see muudab peptiidi 

seondumist retseptoriga Z. Allpool on toodud 

graafik, mis näitab selle katse tulemusi. 

Võrdluseks on toodud kontrollpeptiidi 

(heptaglütsiini) seondumine retseptoriga Z. 

 

Küsimus 13 

Otsusta, millised aminohappejäägid on olulised 

peptiidi seondumiseks retseptoriga! 

Vastusevariantides on seondumiseks olulised 

aminohappejäägid tähistatud vastava tähega ning 

mitteolulised jäägid tähistatud „_“-ga. 

A. KR_ _ST_ 

B. AA_ _AA_ 

C. _ _GR_ _E 

D. _ _AA_ _E 

E. KRAASTA 

 

Küsimus 14 

Miks asendati eelnevas katses aminohapped 

alaniiniga, mitte mõne muu aminohappega? 

A. Alaniini on valkude koosseisus kõige vähem 

võrreldes teiste aminohapetega ja seetõttu tekib 

harva olukord, kus peaks alaniini asendamiseks 

kasutama mõnda muud aminohappejääki 

B. Alaniin on lühikese kõrvalahelaga ja laenguta 

aminohape, mistõttu mõjutab selle lisamine 

peptiidi struktuuri ja omadusi vähesel määral ning 

võimaldab uurida algse aminohappe puudumise 

mõju 

C. Alaniin on laenguta aminohape, mille 

kõrvalahel sisaldab bensüülrühma, mistõttu 

muudab alaniini lisamine peptiidi stabiilsemaks 

ning võimaldab täpsemalt uurida peptiidi 

struktuuri mõju 

D. Kuna alaniini kasutatakse toidulisandina ning 

seega toodetakse suurtes kogustes, on selle hind 

madalam võrreldes teiste aminohapetega 

E. Ei ole vahet, millist aminohapet asendamiseks 

kasutada 

 

Küsimus 15 

Nukleiinhapete koosseisu kuuluvate 

lämmastikalustega (struktuurid joonisel) võib 

toimuda spontaanne deaminatsioonireaktsioon, 

mille tulemusena tekib lämmastikalus, mida võib 

ka muidu nukleiinhapete koosseisust leida. Milline 

järgnevatest deaminatsiooni reaktsioonidest on 

võimalik? 

 

A. Guaniin → Adeniin 

B. Uratsiil → Tümiin 

C. Tsütosiin → Tümiin 

D. Tümiin → Uratsiil 

E. Tsütosiin → Uratsiil 

  



II Evolutsioon ja biosüstemaatika 

Küsimus 16 

Nahkhiirte ja lindude tiivad näevad sarnased välja, 

ometi on nahkhiire esijäsemed anatoomiliselt 

sarnasemad hoopis kassi esijäsemetega. See 

näitab, et… 

A. …nahkhiirte ja lindude ühine esivanem elas 

väga hiljuti. 

B. …tiivad on nahkhiirte ja lindude homoloogne 

tunnus. 

C. …tiivad arenesid kummalgi liigil tõenäoliselt 

sarnase keskkondliku surve tõttu. 

D. …ka kasside esijäsemed on anatoomiliselt 

tiivad. 

E. …kassid ja nahkhiired kuuluvad samasse seltsi. 

 

Küsimus 17 

Milline neist on evolutsiooni suunav tegur? 

A. Mutatsioonid 

B. Valik 

C. Pudelikaelaefekt 

D. Geenitriiv 

E. Inbriiding 

 

 

 

III Taimede anatoomia ja füsioloogia 

Küsimus 18 

Gametofüüt on ___1___ taime elufaas, mis toodab 

gameete ___2___ teel. 

A. 1. haploidne ; 2. meioosi 

B. 1. diploidne ; 2. meioosi  

C. 1. haploidne ; 2. mitoosi  

D. 1. diploidne ; 2. mitoosi 

E. 1. triploidne; 2. mitoosi 

 

Küsimus 19 

Millistel taimedel on gametofüüdi faas põhiliseks 

eluvormiks? 

A. Õistaimedel 

B. Sammaltaimedel 

C. Sõnajalgtaimedel 

D. Katteseemnetaimedel 

E. Üheidulehelistel taimedel 

 

Küsimus 20 

Calvini tsüklis e fotosünteesi pimedusstaadiumis 

kasutatakse suhkrute sünteesimiseks 

valgusreaktsioonidest saadud ________. 

A. ATP-d ja NADH-d 

B. ATP-d ja NADPH-d 

C. ainult ATP-d 

D. ainult NADH-d 

E. ADP-d ja NADH-d 

 

Küsimus 21 

Korgikambium ja vaskulaarne kambium on 

_______. 

A. Sekundaarse floeemi ja ksüleemi osad 

B. Peritsükli osad 

C. Lateraalne meristeem 

D. Apikaalne meristeem 

E. Primaarse floeemi ja ksüleemi osad 

 

Küsimus 22 

Valige vastuste hulgast sobiv lähteühendi ja 

produkti paar fotosünteesi üldvõrrandi 

täiendamiseks: 

……….. + CO2 → (CH2O) + ……….. 

A. lähteühend: vesi; produkt: klorofüll 

B. lähteühend: klorofüll; produkt: hapnik 

C. lähteühend: vesi; produkt: hapnik 

D. lähteühend: hapnik; produkt: vesi 

E. lähteühend: vesi; produkt: etanool 

 



Küsimus 23 

Kuumades ja kuivades tingimustes kasvavatele 

sukulentidele (teatud kõrbetaimed) on sageli 

iseloomulik: 

A. paks kutiikula 

B. jämedad tüved 

C. kaitstud lehepinnast sügavamal paiknevad 

õhulõhed 

D. CAM (crassulacean acid metabolism) tüüpi 

ainevahetus 

E. kõik nimetatud omadused 

 

Küsimus 24 

Kui teil on eelmisest aastast jäänud kasvama 

jõulutäht (Euphorbia pulcherrima), mille 

looduslik kasvukoht on Kesk-Ameerikas, siis 

millised kasvutingimused on vajalikud alates 

septembri algusest, et taim õitseks ka sel aastal 

jõulude ajal? 

A. Madalad positiivsed temperatuurid (+4 kuni 

+8°C). 

B. Päevas üle 16 tunni valgust fotosünteesi jaoks. 

C. Vähemalt 12 tundi pimedust ööpäevas. 

D. Liigniiske pinnas ja mineraalelemendid. 

E. Mitte ükski nimetatud tingimustest. 

 

Küsimus 25 

Puidutööstus on Eestis oluline majandusharu. 

Puidu väärindamiseks on Tartu Ülikoolis loodud 

puidukeemia ja biotöötluse tuumiklabor. Milliseid 

biopolümeere uuritakse tuumiklaboris? 

1) ligniin 

2) säilitusvalgud 

3) tselluloos 

4) pikaahelalised lipiidid 

5) hemitselluloos 

6) tärklis 

A. 1, 4, 6 

B. 2, 4, 5 

C. 2, 3, 6 

D. 1, 3, 5 

E. 2, 4, 6 

 

 

 

 

 

 

Küsimus 26 

Taimehormoon abstsiishape (ABA) põhjustab: 

A. Õhulõhede sulgumist 

B. Varte pikenemist 

C. Juurte pikenemist 

D. Lehtede pindala suurenemist 

E. Viljade valmimist 

 

Küsimus 27 

2020. aasta seen oli alpi põdrasamblik. Mis on 

õige samblike ja selle liigi kohta? 

1) Sambliku moodustumine on seene üks 

toitumisviis. 

2) Samblikud ei ole tegelikult taimed ega 

seened, vaid oma sümbiootilise eluviisiga 

vahepealne eraldiseisev rühm. 

3) Põdrasamblana tuntud raviva toimega 

samblik on hoopis islandi käokõrv, mitte 

alpi põdrasamblik. 

4) Põdrasamblikud kuuluvad porosamblike 

perekonda. 

5) Põdrasamblike „põõsakeste“ eluiga võib 

ulatuda üle 100 aasta. 

A. 1, 2 

B. 1, 3, 4 

C. 2, 4 

D. 2, 3, 5 

E. Kõik variandid on õiged 

  



IV Loomade anatoomia ja füsioloogia 

Küsimus 28 

Kormoranid on Eesti vetes arvukalt sigivad linnud. 

Oma toidu, kalad, püüavad nad merest. Milline 

iseärasus ei võimalda neil väga kaua järjest vees 

viibida? 

A. Suled märguvad ja nad peavad end tuule käes 

kuivatama. 

B. Lindude silmad hakkavad soolases vees 

kipitama. 

C. Vee all tiibadega sõudes väsivad nad kiiresti. 

D. Pojad peavad saama toitu väga lühikese 

ajavahemiku järel. 

E. Pikaajaline vees olek tekitab hüpotermia. 

 

Küsimus 29 

Paljudel veeloomadel on väljaulatuvad kehaosad - 

jalad ja loivad. Läbi nende toimub külmas vees 

kiire soojuse kadu. Kuidas aga väldivad sellised 

loomad külmas vees sooja kadu läbi nende 

kehaosade? 

A. Nende arterid on suurema läbimõõduga kui 

veenid ja nii pumbatakse väljaulatuvatesse 

kehaosadesse rohkem verd. 

B. Nad tõstavad väljaulatuvate kehaosade 

veresoontes rõhku. 

C. Nendes kehaosades on veenid ja arterid kõrvuti 

ning väljaulatuvasse kehaosasse liikuv veri annab 

soojuse üle kehasse liikuvale verele ja seega on 

väljaulatuv kehaosa madalama temperatuuriga kui 

muu keha. 

D. Nendes kehaosades puuduvad veresooned, 

väljaulatuva kehaosa temperatuur on sarnane 

ümbritseva vee temperatuurile. 

E. Nendes kehaosades on arterid pindmiselt ja 

veenid kehapinnast eemal, et väljaulatuvasse 

kehaosasse liiguks soojem veri. Väljaulatuva 

kehaosa temperatuur on võrdne 

kehatemperatuuriga.  

 

Küsimus 30 

Millised füsioloogilised mehhanismid aitavad 

Eestis talvituvatel lindudel talvekülma üle elada?  

1) kasutades torporit – lühiajaline 

ainevahetuse aeglustumine ja 

kehatemperatuuri langus energia 

säästmiseks 

2) soojendades jalasse mineva arteriaalse vere 

abil kehasse suunduvat venoosset verd, 

vähendades nii soojuskadu  

3) ajades suled kohevile 

4) tõmmates suled maksimaalselt keha vastu, 

et suurendada soojusinsulatsiooni  

5) jäädes talveunne 

6) jäädes taliuinakusse 

7) suurendades rasvahulka kuni 50% 

kehakaalust 

8) tekitades külmavärinad 

A. 1, 2, 3, 8 

B. 1, 4, 5, 7 

C. 2, 4, 6, 7 

D. 2, 4, 7, 8 

E. 3, 5, 6 

 

Küsimus 31 

Milline järgnevatest väidetest hormoonide kohta 

on tõene? 

A. Nad katalüüsivad spetsiifilisi keemilisi 

reaktsioone ajurakkudes. 

B. Nad seedivad toitu, mistõttu keha saab 

toitaineid homöostaasi säilitamiseks. 

C. Nad tekitavad kindla füsioloogilise vastuse 

spetsiifiliste retseptorite vahendusel. 

D. Nad toimivad kiiremini kui närviimpulss. 

E. Nad kinnituvad otse rakutuumas olevale DNA-

le, muutes geeniekspressiooni. 

 

Küsimus 32 

Kakandid on üks vähestest rühmadest vähkide e 

koorikloomade seas, kelle esindajad on suutnud 

kohastuda eluga maismaal ega pea sigimiseks 

vette naasma. Milline väide on maismaal elavate 

kakandite kohta väär? 

A. Nad elavad väga kuivas keskkonnas.  

B. Nende alakehal olevatel jätketel on lõpused. 

C. Neil pole efektiivset kutiikulat, mis aitaks vett 

säilitada. 

D. Erinevalt vees elavatest vähilaadsetest puudub 

kakanditel vastsestaadium e munast koorunud 

noorloomad sarnanevad vanematele. 

E. Kakandid kestuvad kahes osas: esmalt tuleb ära 

tagaosa, millele järgneb paar päeva hiljem keha 

eesosa ümbritsev eksoskelett. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Küsimus 33 

Järgneval joonisel on kujutatud närviülekande teed 

alates nahas olevatest termoretseptoritest ja 

lõpetades ajukoorega.  

 

Tuginedes enda teadmistele ja joonisele, tuvasta 

millised järgnevatest väidetest on tõesed? 

1) Esimese järgu neuroni aksoni pikkus ei saa 

ületada 50 cm-t. 

2) Kui toimub piklikaju vasaku poole 

läbilõige, siis kaob keha vasaku poole 

temperatuuritundlikkus. 

3) Kui toimub seljaaju täielik läbilõige, siis 

kaob temperatuuritundlikkus paremast 

kehapoolest.  

4) Temperatuuritundlikkuse signaal läbib 

ajukoorde jõudmiseks 3 sünapsit.  

5) Käe kõrvetamisel leegiga toimub käe 

äratõmbamise refleksikaar kokku läbi 7 

neuroni. 

A. Ükski väidetest ei ole tõene 

B. Tõene on väide 1 

C. Tõesed on väited 2 ja 3 

D. Tõesed on väited 2, 4 ja 5 

E. Kõik väited on tõesed 

 

 

 

 

Küsimus 34 

Nõgusläätse abil saab korrigeerida nägemishäiret – 

lühinägevust. Lühinägevuse puhul projitseerub 

esemest selge kujutis: 

A. Silma võrkkestale  

B. Silma võrkkesta ette  

C. Silma võrkkesta taha  

D. Silma sarvkestale  

E. Silma võrkkesta ette või taha 

 

Küsimus 35 

Järgnev graafik kujutab hemoglobiini ja 

müoglobiini küllastumiskõveraid. 

 

 

Milline järgnevaist väidetest on esitatud andmete 

põhjal tõene? 

A. Müoglobiini kõrge afiinsus O2-le madala 

hapniku osarõhu juures takistab hemoglobiinilt 

hapniku mahalaadimist lihasesse. 

B. Müoglobiin seob hapnikku suurema afiinsusega 

kui hemoglobiin ning laeb hapnikku maha 

väiksema osarõhu juures, kui hemoglobiini seda 

teeb. 

C. Müoglobiin aitab hemoglobiinil kopsus siduda 

nii palju hapnikku, kui võimalik. 

D. Hemoglobiin seob O2 tugevalt, takistades seega 

O2 skeletilihasele kättesaadavaks muutumist 

E. Hemoglobiini kõrge afiinsus O2-le madala 

hapniku osarõhu juures takistab müoglobiinilt 

hapniku mahalaadimist lihasesse. 

  



Küsimus 36 

Lindudel ja roomajatel on palju ühiseid tunnuseid. 

Järgnev loetelu sisaldab nii ühiseid tunnuseid kui 

ka mitteühiseid. Millises vastuses on õigesti 

loetletud ühised tunnused?  

1) Jalgadel soomused 

2) Keha katavad suled 

3) Munevad mune 

4) Jäsemetel varbad 

5) Suus on hambad 

6) Pikk sabaskelett 

7) Õhuruumid luudes 

8) Õhukotid kehas 

9) Suur rinnaluu 

10) Kuiv nahk 

A. 1, 3, 5, 6 

B. 1, 3, 4, 10 

C. 3, 5, 6, 7 

D. 1, 2, 4, 5, 9 

E. 3, 4, 5, 6, 8 

 

Küsimus 37 

Allolevas tabelis on näidatud erinevate 

loomaliikide piima makrotoitainete sisaldus 100g 

kohta.  

 

Kasutades tabelit ja enda teadmisi, otsusta, milline 

väide on tõene. 

A. Tabelis toodud loomadest on vaala piim kõige 

kõrgema energiasisaldusega 100g kohta 

B. Tabelis toodud piimadest on kõige vähem 

magus delfiini piim, kuna see sisaldab kõige 

vähem magusust andvaid monosahhariide 

C. Kaseiin moodustab suurema osa 

piimavalkudest, kuid lisaks kuuluvad valkude 

hulka ka piimas leiduvad ensüümid ja antikehad 

D. Laktoositalumatu inimene võiks lehmapiimale 

eelistada eesli piima 

E. Kukkurloomad on ainukesed imetajad, kes 

toidavad oma järglasi piimaga, kuid ei kuulu 

pärisimetajate klassi.  

V Geneetika 

Küsimus 38 

Ristatakse AABbCc ja AaBbCc genotüübiga 

isendeid. Kui suur osa järglastest on genotüübiga 

AAbbCC? 

A. 1/64 

B. 1/32 

C. 1/16 

D. 1/8 

E. 1/4 

 

Küsimus 39 

Fred Griffith uuris 20. sajandi esimeses pooles 

Streptococcus pneumoniae bakterite virulentsust. 

See bakteriliik võib eksisteerida kahes väga 

erinevas vormis: virulentne vorm on sile, 

mittevirulentset aga nimetati krobeliseks. Oma 

klassikalises eksperimendis süstis Griffit mõlemat 

vormi hiirtele: elusaid mittevirulentseid krobelisi 

rakke ja surnud siledaid virulentseid baktereid. 

Kahe päeva jooksul surid mitmed hiired ja 

loomade verest leidis Griffith elusaid krobelisi 

baktereid. Mida selle katsega tõestati? 

 

A. Pärilikkuse kandjaks on DNA 

B. Ka surmatud siledad bakterirakud võivad olla 

patogeensed 

C. Krobeline rakupind põhjustab bakteri 

patogeensust 

D. Bakterid on võimelised geneetilist 

informatsiooni keskkonnast omastama 

E. Hiired muutuvad siledate bakterite nakkuse 

suhtes resistentseks 



Küsiimus 40 

Populatsioonigeneetiliselt on oluline efektiivne 

populatsioonisuurus Ne (see osa populatsioonist, 

mis määrab alleelide edasikandumise järgmisesse 

põlvkonda), mitte absoluutarv N (loendus). Kui 

populatsiooni isendite vahel on reproduktiivses 

edukuses suur varieeruvus, on populatsiooni Ne: 

A. Võrdne N-ga 

B. Suurem kui N 

C. Väiksem kui N 

D. On pöördvõrdelises seoses N-ga 

E. On logaritmilises seoses N-ga 

 

Küsimus 41 

Otsusta, millised alltoodud väidetest 

kromosoomide arvuliste kõrvalekallete kohta 

inimesel on õiged. 

1) Muutused nii X kui ka Y kromosoomide 

arvus on oluliselt leebema fenotüübiga 

võrreldes autosoomide aneuploidiatega 

(arvu muutustega). 

2) Suurem osa viljastatud munarakke, milles 

esineb kõrvalekaldeid autosoomide arvus, 

arenevad lõpuni (lapse sünnini).  

3) Inimesel, kellel on kolm X kromosoomi, 

on somaatilise raku tuumas kaks Barri 

kehakest. 

4) Suurem osa kromosoomide arvu 

kõrvalekalletest on tingitud meioosi 

vigadest spermi arengu käigus.  

5) Klinefelteri sündroomiga inimesed 

(genotüübiga XXY) on oma fenotüübilt 

naised. 

6) Mida suurem on kromosoom, seda 

suurema tõenäosusega esineb selle arvus 

kõrvalekaldeid. 

7) Enamus kromosoomide arvu puudutavatest 

kõrvalekalletest on letaalsed 

embrüonaalses eas. 

8) Munarakkudes esineb kõrvalekaldeid 

kromosoomide arvus sagedamini kui 

spermides. 

A. 1, 2, 3 

B. 1, 3, 7, 8 

C. 4, 6, 7 

D. 1, 5, 8 

E. 3, 4, 5, 7 

 

 

Küsimus 42 

Teatud kanatõugudel määravad ühe geeni kaks 

alleeli homosügootidel musta või valge 

sulestikuvärvuse, heterosügootidel tingivad nad 

aga sinihalli värvuse. Teise geeni üks alleel tingib 

homosügootidel normaalsed (pikad) jalad, selle 

geeni teine alleel põhjustab heterosügootidel 

lühikesed jalad, kuid homosügootses seisundis on 

embrüonaalselt letaalne. Ristatakse sinihalle 

lühijalgseid kanu omavahel. Mitu protsenti 

järglastest tulevad vanematega samasuguseid 

(sinihallid lühijalgsed)? 

A. 0%, sest sellised järglased hukkuvad 

B. 25% 

C. 33% 

D. 50%  

E. 66% 

VI Ökoloogia ja etoloogia 

Küsimus 43 

Mille põhjal ajastavad Eesti loomad karvastiku 

vahetamise? Vali kõige sobivam variant. 

A. Lume tulek 

B. Temperatuurilangus 

C. Valgusrežiimi muutumine 

D. Lehtede kõdunemine 

E. Õhuniiskuse muutumine 

 

Küsimus 44 

Lõvid (Panthera leo) elavad stabiilsetes 

sotsiaalstes gruppides – lõvikarjades e 

lõvipraidides –, mis harilikult koosnevad kolmest 

või enamast emalõvist, neist sõltuvatest järglastest 

ning ühest või kahest täiskasvanud dominantsest 

isasest lõvist. Vanad ja nõrgad isased aetakse 

karjast tugevate isaste või uue isaste koalitsiooni 

poolt välja. 

Millised väited on eelpool toodud infot arvesse 

võttes õiged? 

1) Enne suguküpsuse saavutamist lahkuvad 

emased lõvikarjast, kuhu nad sündisid. 

2) Isased jäävad lõvikarja, kuhu nad sündisid, 

kogu eluks. 

3) Emased jäävad lõvikarja, kuhu nad 

sündisid, kogu eluks. 

4) Uus dominantne isane püüab tappa vaid 

vastsündinud emaseid lõvisid. 

5) Enne suguküpsuse saavutamist lahkuvad 

isased lõvikarjast, kuhu nad sündisid. 



6) Uus dominantne isane üritab tappa ainult 

vastsündinud isaseid lõvisid. 

7) Lõvikarja täiskasvanud emased pole 

kunagi omavahel suguluses. 

8) Uus dominantne isane püüab tappa 

võimalikult palju lõvikutsikaid. 

9) Lõvikarja täiskasvanud emased on tihti 

omavahel suguluses. 

A. 1, 4, 6, 7 

B. 3, 5, 8 ,9 

C. 3, 4, 5, 9 

D. 2, 5, 6, 8 

E. 1, 2, 7, 8 

 

  



Küsimused 45-48 

Siiani on peetud parimaks kariloomade rünnakute leevendamise meetodiks kiskjate küttimist. Hall hunt 

on jahiloom mitmes USA osariigis ning kariloomade murdmise vähendamiseks neid ka aktiivselt 

kütitakse. Samas pole siiani teaduslikult näidatud, et mõõdukas küttimine pika aja jooksul vähendaks 

rünnakuid kariloomadele. Küttimine lõhub senise hundikarja struktuuri ja võib soodustada uute 

alfapaaride teket, kes sigivad. Sellisel juhul aga tuleb potentsiaalseid kariloomade murdjaid (murdjad on 

peamiselt alfa-isendid) juurde ja rünnakute arv ei vähene. USAs uuriti seost huntide küttimise ja 

kariloomade murdmise vahel. 

Küsimus 45 

Kui eelneval aastal kütiti umbkaudu 10% 

hundipopulatsioonist, siis kui palju murti järgneval 

aastal keskmiselt kariloomi? 

A. 20 

B. 35 

C. 45 

D. 65 

E. 80 

Küsimus 46 

Ühel aastal murti üle 120 karilooma. Kui suur 

osakaal hundipopulatsioonist kütiti eelneval 

aastal? 

A. 0,07 

B. 0,22 

C. 0,27 

D. 0,31 

E. 0,33 

 

 

 

 

 

Küsimus 47 

Ühel aastal ei kütitud ühtegi hunti ja järgneval 

aastal kütiti 30% hundipopulatsioonist. Mis juhtus 

arvatavasti murtud kariloomade arvuga? 

A. Murtud kariloomade arv ei sõltu kütitud 

huntide osakaalust. 

B. Murtud kariloomade arv suureneb. 

C. Murtud kariloomade arv väheneb. 

D. Murtud kariloomade arv suureneb 

eksponentsiaalselt. 

E. Jooniselt ei saa seda välja lugeda. 

 

Küsimus 48 

Kui varasema stabiilse küttimise järgselt 

lõpetatakse järsku huntide küttimine üldse, siis mis 

võib tõenäoliselt juhtuda järgmisel aastal murtud 

kariloomade arvuga? 

A. Murtud kariloomade arv ei sõltu kütitud 

huntide osakaalust. 

B. Murtud kariloomade arv suureneb. 

C. Murtud kariloomade arv väheneb. 

D. Murtud kariloomade arv suureneb 

eksponentsiaalselt. 

E. Jooniselt ei saa seda välja lugeda. 



Küsimus 49 

Allolev pilt kujutab skemaatiliselt heitlehelises metsas aset leidvaid produktiivseid protsesse kolme hästi 

tuntud puuliigi puhul. Produktsiooni väljendatakse kg kuivmassi hektari kohta aasta.  

 

Arvuta, kui suure osa koguproduktsioonist toodavad puude pealmaaosade puitunud osad e puitosad. 

A. 75,9% 

B. 49,0% 

C. 64,5% 

D. 82,6% 

E. 53,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Küsimus 50 

 

Teadlased uurisid taimeliiki, mis kasvab kolmes erinevas kasvukeskkonnas (A, B, C), kusjuures eri 

kasvukeskkondadest pärit populatsioonid erinevad üksteisest ka geneetiliselt. Selleks, et uurida, kas mõned 

neist geneetilistest erinevustest võivad olla põhjustatud lokaalsest adaptatsioonist, viidi läbi vastastikune 

siirdamiskatse, kus igast kasvukeskkonnast korjatud seemneid kasvatati kõigis kolmes kasvukeskkonnas. 

Peale ühte aastat määrati taimede fitness (idanevate seemnete andmise edukus), lugedes ära, mitu elujõulist 

seemet iga taim tootis. 

 

 
Allpool on toodud väited 1-5. Vali joonise ja eeltoodud info põhjal, milline väidete komplekt (A - E) on 

õige. 

 

1) Kasvukeskkonnast A pärit taimed on oma looduslikule kasvukeskkonnale adapteerunud. 

2) Kasvukeskkonnast B pärit taimed on oma looduslikule kasvukeskkonnale adapteerunud. 

3) Kasvukeskkonnast C pärit taimed on oma looduslikule kasvukeskkonnale adapteerunud. 

4) Kasvukeskkond C sobib uuritavale taimeliigile vähem kui kasvukeskkonnad A ja B. 

5) Kasvukeskkond C sobib uuritavale taimeliigile paremini kui kasvukeskkonnad A ja B. 

 

A. 1, 5  

B. 1, 2, 4  

C. 1, 2, 5  

D. 3, 4  

E. 3, 5  

 

 

 

 


