
 

B osa 
Küsimused 25 – 50 

Valdkonnad : 

 

- Geneetika (jätkub) 

- Rakubioloogia 

- Zooloogia 

- Taimefüsioloogia 

- Ökoloogia 



V. Geneetika 
Küsimus 25    3 punkti 

Kuriteopaigalt leiti kolme indiviidi (tähistatud A, B ja C) bioloogilist materjali, millest  
laboris eraldati DNA. Järgnevalt paljundati huvipakkuv 500 aluspaari pikkune DNA lõik 
polümeraasi ahelreaktsiooni (PCR) käigus ning lõigati saadud produkte 
restriktsiooniensüümiga EheI. Restriktsiooniensüümid on spetsiaalsed ensüümid, mis 
tunnevad DNA järjestuses ära kindlad kohad ja lõikavad DNA sealt katki. EheI tunneb ära 
järjestuse GGC?GCC ja lõikab PCR produkti katki noolega märgitud kohas (joonis 19).  

 

 
 

Joonis 20. EheI lõikesaidid uuritavate indiviidide PCR produktides 

 

Restriktsiooniensüümiga lõigatud produktid lahutatakse elektroforeesil agaroosgeelis 
pikkuse järgi. Kriminaaluurimis laboris juhtus aga õnnetus: kõigi kahtlusaluste restriktsiooni 
produkte sisaldav karp kukkus maha ja tuubid läksid segamini. Võttes arvesse, et foreesil 
liiguvad geelis kiiremini väiksemad DNA lõigud, siis millised foreesirajad vastavad 
kahtlusalustele A, B ja C? 
 

 
 

Joonis 21. Geel-elektroforeesil lahutatud EheI restriktsiooniproduktid 

 

Variandid: 

A. A=9, B=4, C=1 
B. A=6, B=7, C=1 
C. A=6, B=3, C=5 
D. A=6, B=2, C=5 
E. A=9, B=8, C=5 



 
Küsimus 26    3 punkti 

Järgnevalt on toodud erinevad mehhanismid, mille tagajärjel normaalne rakk võib 

muutuda vähirakuks. Üks loetletud mehhanismidest ei ole õige, leia see. 

A. viirused, mis kannavad vähkitekitavaid geene, tungivad rakku ning muudavad 

selle kasvajarakuks 

B. toimuvad mutatsioonid geenides, mis tavaliselt pärsivad rakkude jagunemist 

C. toimuvad mutatsioonid geenides, mille tulemusena käivitub üleliigsete 

kasvufaktorite tootmine ja normaalne rakk muutub vähirakuks 

D. toimub mutatsioon ATP süntaasi geenis,  mistõttu rakutsükkel kiireneb. 

E. DNA metüleerimise tulemusena blokeeritakse promootorid nende geenide ees, 

mis tavaliselt pärsivad rakkude jagunemist 

 

Küsimus 27    1 punkt 

cDNA on DNA koopia, mis sünteesitakse rakust eraldatud mRNA põhjal. Inimese 

ööpäevarütmi regulatsioonis osaleva CLOCK geeni cDNA fragmendi pikkus ilma STOP 

koodonita on 2538 aluspaari. Teada on, et terve see fragment kodeerib CLOCK geenile 

vastavat polüpeptiidi. Mitme aminohappe pikkune on CLOCK polüpeptiid? 

 

A. 7614 

B. 5076 

C. 2538  

D. 1269 

E. 846 



Küsimus 28    4 punkti 
 

Joonisel 22 on kujutatud gripiviiruse elutsükkel.  
 

 
 

Joonis 22. Gripiviiruse elutsükkel. 

Mis iseloomustab gripiviiruse elutsüklit? 
 
1. Nakatumine saab toimuda ainult läbi otsese kontakti haigega 
2. Viiruse sisenemiseks rakku on vajalik va lk hemaglutiniin 
3. Viiruse sisenemiseks rakku on vajalik valk neuraminidaas 
4. Viirus siseneb endotsütoosi teel 
5. Viirus siseneb eksotsütoosi teel 
6. Viiruse kest sulandub kokku rakumembraaniga ja genoom vabaneb tsütoplasmasse 
7. Viiruse genoomi paljundatakse peremeesraku tsütoplasmas 
8. Viiruse genoomi paljundatakse peremeesraku tuumas 
9. Viiruse genoomi paljundatakse peremeesraku ER-i ja Golgi vahendusel 
10. Nakatunud rakus toodetakse pidevalt mõõdukalt uusi virione. Kuna virionid paiknevad 
vesiikulites, ei tunne peremeesorganismi immuunsüsteem neid ära. 
11. Nakatunud rakus toodetakse massiliselt uusi virione. Lõpuks nakatunud rakk sureb, 
vabanevad uued virionid, mis tungivad uude rakku ning hävitavad ka selle. 
12. Uute virionide vabanemiseks rakust on vajalik valk hemaglutiniin 
13. Uute virionide vabanemiseks rakust on vajalik valk neuraminidaas 
  
Variandid: 
 

A. 1, 2, 6, 7, 11 
B. 1, 3, 5, 11, 12 
C. 2, 4, 9, 10, 13 
D. 2, 4, 8, 11, 13 
E. 3, 5, 8, 10, 12 

 



 

Küsimus 29    2 punkti 

Ema veregrupp on 0, MN, Rh- ja lapsel 0, N, Rh+. Millise veregrupiga võib olla lapse isa? 

A. AB, MN, Rh+ 

B. 0, M, Rh+ 

C. B, M, Rh+ 

D. 0, N. Rh- 

E. A, MN, Rh+ 

 



VI. Rakubioloogia 

Küsimus 30    2 punkti 

Miks ei saa lõplikult diferentseerunud närvirakust kunagi kasvatada terviklikku organismi, nii 

nagu see areneb viljastatud munarakust? 

A. viljastatud munarakus on DNA replikatsioon palju kiirem kui diferentseerunud 

närvirakus 

B. närviraku genoomist on paljud geenid rakkude jagunemise ja diferentseerumise 

käigus kaduma läinud 

C. diferentseerunud närvirakus on paljude geenide avaldumine e. ekspressioon 

pärsitud 

D. diferentseerunud närvirakus olevad sarkomeerid ei võimalda tütarrakkudel 

peale jagunemist lahkneda 

E. viljastatud munarakus on geenide ekspressiooni reguleerivate valkude 

lagundamine aeglasem kui diferentseerunud närvirakus 

 

Küsimus 31    2 punkti 

Aktiveerunud närvirakult kantakse signaal üle lihas- või näärmerakule, see omakorda 

põhjustab vastavalt lihase kokkutõmmet või sekreedi eritumist. Kui blokeerida närvirakust 

lähtuvate signaali ülekannet toimetavate mediaatorainete toime, kas siis signaali ülekannet ei 

toimu või see siiski toimub?  

A. signaali ülekanne toimub närviraku plasmamembraanis paiknevate molekulide 

ja lihas- või näärmeraku pinnal olevate retseptorite kaudu  

B. signaali ülekanne võib siiski toimuda, sest leiab aset elektrilise potentsiaali 

muutus närviraku plasmamembraanis 

C. signaali ülekannet ei toimu, sest närviraku poolt väljutatud mediaatorained on 

blokeeritud 

D. signaali ülekanne toimub, sest lisaks mediaatorainetele liigub ioonide voog 

aktiveerunud närvirakust kanalite kaudu lihas- või näärmerakku 

E. signaali ülekannet ei toimu, sest mediaatorainete blokeerimise tagajärjel ei 

toimu närviraku plasmamembraanis elektrilise potentsiaali muutust 

 

 

 



Küsimus 32    3 punkti 

Miks DNA replikatsioonil üks uutest ahelatest (nn. juhtiv õlg) sünteesitakse ühtse tervikuna 

(ühes tükis), teine ahel  (nn. mahajääv õlg) aga osade kaupa, mis seejärel ühendatakse (joonis 

23)? 

 
A. Mahajääva õla sünteesil saab DNA polümeraas kinnituda ainult mõnedele 

matriits-DNA lõikudele. Nendes kohtades sünteesitaksegi uued DNA ahela 
osad ning pärast need ühendatakse. 

 
B. DNA polümeraas saab liikuda matriits-DNA suhtes ainult ühes suunas. 

Mahajääva õla suhtes peaks ta liikuma vastassuunas, mis on võimatu. Kuivõrd 
DNA polümeraas liigub mõlemal matriitsahelal samas suunas, siis tuleb uus 
mahajääv õlg sünteesida osade kaupa. 

 
C. Juhtiva õla sünteesi korraldab üks polümeraas ja mahajääva õla sünteesi teine, 

sellest erinev polümeraas. Mahajääva õla sünteesi teostav polümeraas on 
võimeline uut DNA ahelat sünteesima ainult osade kaupa. 

 
D. Mahajääva õla süntees on aeglasem, seetõttu tuleb üheahelalist DNAd kaitsta 

nukleaaside eest. Kaitsvate valkude eemaldamine toimub järkjärgult, mille 
tõttu sünteesitakse ka uus DNA ahel osade kaupa. 

 
 
E. Mahajääva õla sünteesi korraldaval polümeraasi on iseäralik vigade 

kontrollimise mehhanism, mille puhul kontrollitakse iga 10 – 12 nukleotiidid 
järel aluspaaride moodustumise õigsust ja seetõttu ei saa see polümeraas 
korraga pikemaid DNA molekule sünteesida. 

 
 

 
 

Joonis 23.  DNA replikatsiooni skeem. DNA vanemahelad on sinised, uued ehk sünteesitavad ahelad 

rohelised. 



 

Küsimus 33    6 punkti 

1924. aastal avaldasid saksa teadlased Hans Spemann ja Hilde Mangold oma katsete 
tulemused, milles nad näitasid, et amfiibi embrüo rakkudel on kindel arengusuund paika 
pandud juba varases embrüonaaleas. 1935. a. said mõlemad autorid nende tööde eest Nobeli 
preemia embrüonaalse induktsiooni avastamise eest.   

Oma 1924. aasta töös näitasid Spemann ja Mangold järgnevat. Kui transplanteerida 
ühe vesiliku (doonori) blastopoori dorsaalne piirkond (joonis 24, paneel A)  teise sama vana 
vesiliku (retsipiendi) ürgsuu vastasküljele, siis tekib transplantaadi saanud vesilikul teatud 
arenguetapil (gastrulatsiooni perioodil)  teine sümmeetriatelg (paneel B). Teiste sõnadega – 
normaalsele vesiliku embrüole areneb tänu transplantaadi lisamisele kõrvale teine 
samaväärne, kasvult küll pisem, kuid muidu täisväärtuslik vesilik (paneel C). 
 

.   
 
Joonis 24. Hilde Mangoldi ja Hans Spemanni transplantatsioonikatse skeem. 
 

Tänapäevaks on seda katset korratud erinevatel loomaliikidel, on leitud primaarse 
induktsiooni eest vastutavad geenid ja valgud (Dishevelled, ß-kateniin, TGF-ß-perekonna 
valgud ja paljud teised). 



 1938. aastal võttis Hans Spemann blastopoori ülahuule rakkude ja nendest alguse 
saanud derivaatide (seljakeelik ning pea endomesoderm) tähistamiseks kasutusele nime 
ORGANISAATOR, kuna need rakud: 

1. indutseerivad/sunnivad doonori kõhtmise (ventraalse) osa rakke diferentseeruma nii 
närvitoru rakkudeks kui ka selgmise mesodermi rakkudeks (somiidid) 

2. organiseerivad doonori kõhtmise osa rakke ja retsipiendi rakke diferentseeruma selgelt 
väljendunud ja korrektse anterio-posterioorse ja dorso-ventraalse teljega teise embrüo 
(siiami kaksiku) rakkudeks/kudedeks. 

1918. a. tegi Hans Spemann kahe erinevat värvi vesilikuga katse (joonis 25), kus eraldas 
„tumekollast” värvi vesiliku varase gastrula kindla piirkonna fragmendi (osa blastopoori 
ülahuulest - punane) ning siirdas selle „helekollast” värvi vesiliku kindlasse gastrula 
piirkonda. Sama eksperimendi viis ta läbi ka natukene vanemate embrüotega (hiline gastrula 
staadium) – vt. joonis 25. 
 
 

  
 
Joonis 25. Hans Spemanni 1918. aasta eksperimendi kirjeldus. 



 
Millised alltoodud väidetest on õiged lähtudes 1918. a. Spemanni katsest, 1924. a. H. 
Mangoldi ning H. Spemanni „embrüonaalse induktori teooriast” ning 1938. a. H. Spemanni 
„organisaatori teooriast“. 
 

1. Embrüonaalne induktor on ühend, ilma milleta organism ei suuda areneda ja kasvada  
2. Iga amfiibi varases arengus (kuni 16-raku staadiumini) oleva embrüo rakk on teistega 

geneetiliselt identne ja on võimeline andma alguse uue organismi tekkele  
3. Varase gastrula staadiumis olevate embrüote rakud on juba determineeritud ning nad 

saavad olla vaid kindlat tüüpi rakkude eellasteks  
4.  Amfiibi gastrula teatud piirkonna rakud (nn „hall sirp”) initseerivad gastrulatsiooni 

toimumist, kolmanda lootelehe teket ning tagavad organialgete õige arengumustri  
5. Sõltuvalt gastrulatsiooni staadiumist (varane või hiline) on rakkude diferentseerumise 

suund detemineeritud või mitte.  
6. Gastrula invaginatsioon võib toimuda vaid dorsaalse blastopoori naabruses 
7. Gastrula formeerumine ei sõltu lootelehtede arvust ja seega ei oma tähtsust ka gastrula 

invaginatsioon 
 
 
Vastus: 

A. 1, 2, 3 
B. 2, 4, 5 
C. 3, 4, 6 
D. 4, 5, 6 
E. 4, 7 

 



Küsimus 34    3 punkti 

Arengubioloogias üheks kõige sagedamini kasutatavaks mudelorganismiks on 
kannuskonn (Xenopus laevis). Tartu Riikliku Ülikooli Geneetika ja Darwinismi kateedri 
teadlased viisid läbi katse, milles kasutasid kannuskonna 32 raku faasis olevat embrüot. Katse 
käigus süstiti ühte 32 rakust mRNA-d, mis kodeerib aktiviini nimelist valku. Kontrollkatses 
süstiti samasse rakku füsioloogillist lahust. Raku kohta, millesse süstiti, oli varem teada, et 
normaalsel juhul paneb ta aluse osale konna kõhust. Antud embrüol kujunes aga välja kaks 
pead. Allpool on vasakul kujutatud normaalset kullest ja paremal kullest, millega oli läbi 
viidid eelpool toodud manipulatsioon (joonis 26). Noolega on näidatud manipuleeritud 
embrüost arenenud kullese „teine pea“.  

 

 
 
Joonis 26. Eksperiment kannuskonna Xenopus laevis embrüoga. 
 
Mis võiks olla kullese sellise arengu kõige tõenäolisemaks põhjuseks? 
 

A. 32 raku staadiumis olev konna embrüo on väga vastuvõtlik erinevatele keskkonna 
mõjutustele. Manipuleeritud embrüo väärarengute põhjuseks on mehhanilistest 
vigastusest tingitud häired geeniregulatsioonis  

 
B. 32 raku staadiumis oleva konna embrüo rakud on juba kõik peaaegu täielikult 

determineeritud – st et nende areng on programmeritud. Seega pidi sellel embrüol juba 
eelnevalt olema mingi geneetiline mutatsioon, mille põhjusel arenes kullesel kaks pead  

 
C. Sama liigi ühe raku „võõra“ mRNA süstimisel teistesse rakkudesse käivituvad 

keerulised kaitsereaktsioonid, mis viivad „võõra“ mRNA täieliku ellimineerimiseni. 
Nende reaktsioonide tulemusena produtseeritakse aga suures koguses vabu radikaale, 
mis omakorda võib kahjustada ka raku oma DNAd. Taoline DNA muteerumine on 
viinud ebanormaalsele teise pea arengule 

 
D. Aktiviini mRNAst toodeti konna raku ribosoomidel vastav valk ja see toimis edasi 

transkriptsiooni faktorina, mis mõjutas rea teiste geenide ekspressiooni, mille 
tulemuseks oli omakorda teise pea arenenmine 

E. Aktiviini mRNAst toodeti konna raku ribsoomidel vastav valk, kuid see osutus konna 
rakule äärmiselt toksiliseks, mistõttu toimus konna rakkude mitkondrite valkude 
oksüdatiivne fosforüleerimine eraldi elektronide transpordist. See viis vastavates 
rakkudes ATP taseme suure languseni, mis omakorda indutseeris neuroektodermi ja 
samuti teise pea arengu 

 



Küsimus 35   2 + 4 = 6 punkti 

Nii nagu organismi kõik eristunud rakud, on ka viljastumisvõimelised gameedid läbi 
teinud lõpliku diferentseerumise programmi. Gameedid omavad rakutuumas sellist genoomi, 
mis on peale viljastumist võimeline kontrollima embrüo arengut. Siin ei tohi aga unustada, et 
organism hakkab edukalt arenema vaid juhul kui pool genoomist on päritud isalt ja pool 
emalt.  
 
I. osa       2 
 

 
A.     B.       C. 
 
Joonis 27. Embrüo kolm võimalikku arengustsenaariumit. 
 
Skeemid A, B, C joonisel 27 illustreerivad embrüo kolme võimalikku arengustsenaariumit: 
 

- androgeneetiline viljastumine : munaraku viljastumisel on enne 
kortikaalreaktsiooni toimumist suutnud munarakku tungida näiteks 2 spermi ja 
mingil põhjusel on munaraku enda haploidne tuum munarakust „välja 
heidetud”, mistõttu gameetide ühinemisel osaleb 2 spermi haploidset tuuma 

- günogeneetiline viljastumine : munaraku on viljastanud näiteks teine munarakk 
või polaarkeha 

- normaalne viljastumine : munaraku haploidne tuumamaterjal ühineb spermi 
haploidse kromosoomistikuga  

-  
Milline joonise paneelidest (A, B, C) kujutab biparentaalselt ehk normaalselt 

viljastunud (1), milline androgeneetiliselt (2) ja milline günogeneetiliselt viljastunud (3) 
embrüot?  
 

A. B. C. 

   



 
II. osa       4 

Kloonimiseksperimendid on näidanud, et munaraku tsütoplasma teatud ained on 
võimelised ilma tuumata munarakku eksperimendi käigus sisse viidud diploidse raku tuuma 
reprogrameerima nii, et see lõpuni diferentseerunud rakk on suuteline meelde tuletama oma 
„unustatud” info ning käitub seetõttu justkui viljastatud munaraku tuum enne esimest 
jagunemist. Nii on võimalik saavutada kunstlik ilma tuumata munaraku viljastumine, 
kusjuures munaraku uueks tuumaks on somaatlise diploidse raku reprogrammeritud tuum (nii 
sündis I kloonitud lammas Dolly).  

Imetaja kloonimise on teinud eriti rakseks asjaolu, et küpse munaraku ja spermi teatud 
geenid võivad olla kas lülitatud sisse või välja – nad on nö eelprogrammeeritud – on toimunud 
geenide valikuline imprintimine .  

Oogeneesi ja spermiogeneesi käigus toimub sugurakkude diferentseerumine ning selle 
protsessi jooksul pannakse paika geenide selektiivse aktivatsiooni toimumine. Samas on 
kindlalt teda ka paljude geenide valikulise vaigistamise (modifitseerimise ehk imprintimise) 
muster. Imprintimine on pöörduv protsess, mis sõltub otseselt metüülrühmade seostumisest 
DNA CG-aluspaaridega.  

Hiirel on teada pea 70 erineva geeni imprintingu mustri esinemine sõltuvalt sellest, kas 
tegemist on emas- või isasliini rakkudegs. Näiteks insuliinisarnane kasvufaktor IGF-2 omab 
olulist rolli hiire embrüonaalses arengus. IGF-2 geen Igf2 on aga imprinditud – st et rakkudes 
on aktiivne vaid isalt pärinev Igf2 geen, kusjuures emapoolse kromosoomi Igf2 geen on alati 
imprinditud ehk on seega inaktiivses olekus. Samasugune valikuline geenide aktivatsioon 
esineb ka teistel geenidel sõltuvalt sellest, kas tegemist on emalt või isalt päritud kromosoomi 
vastava geeniga. Näiteks hiire 7. kromosoomi ühe teise geeni imprinting on kirjeldatud 
vastupidiselt.. Geen H19 on aga inaktiveeritud just isapoolsel kromosoomil, olles aktiivne 
emapoolsel kromosoomil – st. et vaid emalt päritud kromosoomi geenilt saab toimuda info 
lugemine ja geeniekspressioon. Sellised imrpintingu mustri erinevus võib olla tingitud 
mitmetest asjaoludest. 
 
Millised väited on õiged?  
 

1. Geenide valikuline aktivatsioon (kas inaktiveeritud on emapoolne või isapoolne geen) 
sõltub organismi heaolus t – rasketes keskkonnatingimustes on imprinting seotud 
emapoolse kromosoomi  geeni metülatsiooniga, heades tingimuste inaktiveeritakse aga 
isapoolse kromosoomi geen 

2. Emapoolsed ja isapoolsed geenid on imprinditud erinevalt, mistõttu mõjutab see 
otseselt günogeneetiliste ja partenogeneetiliste embrüote eluvõimet võrrelduna 
normaalselt viljastunud sügootidega. 

3. Somaatiliste rakkude imprintingu mustri teke sõltub organismi vanusest 
4. Emapoolsete ja isapoolsete kromosoomide geenimuster on täpselt sama, kuid nende 

geenide avaldumist või vaikimist põhjustab CH3 –rühmade lisamine CG-aluspaaridele 
5. Imprinting on varases embrüogeneesis (näiteks X-kromosoomi inaktivatsioon 

emasorganismidel) pööratav, millega kaasneb geenide valikuline akitvatsioon 
6. Imprintingu ebanormaalne muster günogeneetliste või partenogeneetiliste embrüote 

arengus on määrava tähtsusega, et embrüod ei saa areneda normaalselt 
7. Põismooli teke androgeneesi käigus on pöörduv protsess ja see pole seotud 

androgeneesi tekkemehhanismidega ega geenide metülatsiooniga 
 
 
 



 
Vastus: 
 
A. 1, 3, 7 
B. 2, 4 
C. 2, 4, 5, 6 
D. 2, 5, 7 
E. 1, 4, 5, 7 
F. 3, 5, 6 



 

Küsimus 36      6 x 0,5 = 3 punkti 

Organismi arengu eelduseks on rakkude võime saadud infot vastu võtta, seda töödelda 
ning vastavalt vajadusele saadud infole reageerida.  

Kuigi kõigi rakkude genoom on sarnane, tekib rakkude eristumise käigus enam kui 
200 tüüpi diferentseerunud rakke, mis kõik täidavad väga spetsiifilisi funktsioone. Rakkude 
lõpliku diferentseerumise eesmärgiks on rakuomaste funktsioonide täitmine, mille tarvis 
peavad rakud suutma sünteesida rakutüübile iseloomulikke kindlaid valke. Nii suudavad B-
lümfotsüüdid toota näiteks suures koguses immunoglobuliine, silma võrkkeksta rakud on 
võimelised sünteesima retiniini, närvirakud toodavad neuromediaatoreid, vere punalibled 
omavad funktsiooni täitmiseks vajalikku hemoglobiini jne. Lihasrakkude diferentseerumise 
markeriks on müoglobiin. 
 
Allpooltoodud joonisel (joonis 28) on esitatud lihasrakkude diferentseerumise kaskaad. 
 

Iga lihasraku diferentseerumine algab juba embrüo kudedes, kui on tekkinud somiidi 
spetsiifiline struktuur, mis koosneb vähediferentseerunud rakkudest. Edasist rakkude 
funktsiooni omandamist ehk diferntseerumist võimaldab geenide valikuline aktivatsioon, 
mille tõttu hakkavad rakud tootma vastavaid markervalke. 
 

 
Joonis 28. Lihasrakkude diferentseerumine.  
 

Lähtuvalt joonisest 28 palun vastuste lehel märkida iga rakutüübi skeemi kohale 
punktiirjoonele antud protsessi käigus tekkinud rakutüübi nimetus. Abiks erineval 
diferentseerumisastmel olevate rakkude leidmisel on kindla rakutüübini viiva protsessi 
nimetus ning selles protsessis osalevate markerite (geenid, valgud, funktsioon) loend. Wnt, 
Shh, MyoD, Myf5 – aktiveeritavate geenide nimetused, CAM – rakkude adhesioonimolekul, 
FGF- fibroblastide kasvufaktor). 



 
 
VII. Zooloogia  

Küsimus 37    2 + 2 = 4 punkti 

I. Mitmetel Eestis elavatel linnuliikidel on täheldatud nähtust, mida nimetatakse pesitsusabiks. 

Sel puhul abistavad teised sama liigi isendid pesitsevat paari. Milles see abi seisneb? Vali 

loetelust õige väide 

A. Abistavad pesa ehitamisel 

B. Abistavad munakurna munemisel 

C. Abistavad haudumisel 

D. Abistavad poegade toitmisel 

E. Abistavad poegade lendama õpetamisel 

 

II. Leia esitatud loetelust linnuliigid, kellel selline nähtus nagu pesaabi võib esineda? Pakutud 

linnuliigid on: 1. siniraag, 2. suitsupääsuke, 3. rääsatapääsuke, 4. sabatihane, 5. hallvares 

Vastusevariandid: 

A. 1,2,3 

B. 1,3,4,5 

C. 4,5 

D. 2,3,4 

E. 1,5 

 

Küsimus 38    2 punkti 

Putukatel on võime taluda madalaid temperatuure. Ebasoodsate elutingimuste 

üleelamiseks poevad nad kuhugi varjulisse paika. Eestis on aga putukaliike, kes talvituva 

taimedel, kõrgemal lumepiirist. Sageli kattuvad talvituvad isendid isegi härmatisega. Leia 

esitatud loetelust õiged putukaliigid? 

1. Vesineitsik 

2. Pronkskõrsik 

3. Talivaksik 

4. Ehmestiivaline 

5. Taliöölane 

6. Hooghännaline 

7. Kollaserv-ujur 



Vali õige kombinatsioon: 

 

A. 2,4 

B. 3, 5 

C. 4, 7 

D. 2,3,4 

E. 4,5,6 



Küsimus 39    3 punkti 

Joonisel 29 on kujutatud kase-kedrikvaksiku kaht isendit. Millist üldtuntud teooriat 

need pildid iseloomustavad?  

 

Joonis 29. Kase-kedrikvaksiku isendid. 
 
Alljärgnevalt on toodud viis väidet :  

1. Tegemist on teooriaga, mis väidab, et isased (mustad) ja emased (heledad) liblikad on 

looduses võrdselt esindatud 

2.  Tegemist on teooriaga, mis väidab, et paaruvad tumedad isased ja heledad emased 

liblikad 

3. Tegemist on teooriaga, mis väidab, et heledal pinnal olevad heledad isendid jäävad 

ellu, tumedal pinnal jäävad ellu tumedad. 

4. Tegemist on teooriaga, mis väidab, et keskkonna saastamisel tahmaga, taimed 

tumenevad ja nii saavad eelise tumedamad liblikaisendid. 

5. Tegemist on teooriaga, mis väidab, et sõltumata tausta värvusest paarumine toimub 

 

Leia õige väidete kombinatsioon :  

 

A. 1,2,3 

B. 3,4,5 

C. 3,4 

D. 4,5 

E. 1,4,5 



Küsimus 40   2 + 2 + 2 + 2 = 8 punkti 

Looduses saavad lähisliigid asustada sama elupaika juhul, kui neil õnnestub vältida 

konkurentsi toidu või pesitsuskoha pärast. Neli värvulist – urvalind, kanepilind, rohevint ja 

suurnokkvint toituvad seemnetest. Joonisel 30 on kujutatud seemnevaru, mida linnud saavad 

kasutada, suuruse järgi. Joonisel 30 on toodud ka iga liigi toidueelistus. Analüüsi allpool 

olevaid skeeme ja leia vastused küsimustele. 

 
I. Milline linnuliik loetelust kasutab toiduks kõige väiksemaid seemneid? 

A. Urvalind 

B. Kanepilind 

C. Rohevint 

D. Suurnokkvint 

 

II. Milline linnuliik loetelust kasutab toiduks kõige suuremaid seemneid? 

A. Urvalind 

B. Kanepilind 

C. Rohevint 

D. Suurnokkvint 

 

III. Millised linnuliigid konkureerivad toidu pärast kõige vähem?  

A. Urvalind ja kanepilind 

B. Urvalind ja rohevint 

C. Urvalind ja suurnokkvint 

D. Kanepilind ja rohevint 

E. Rohevint ja suurnokkvint 

 

IV. Millised linnuliigid konkureerivad toidu pärast kõige rohkem? 

A. Urvalind ja kanepilind 

B. Urvalind ja rohevint 

C. Urvalind ja suurnokkvint 

D. Kanepilind ja rohevint 

E. Rohevint ja suurnokkvint 



 
Joonis 30. Lindude seemnevaru ja toidueelistus. 



Küsimus 41    1 + 1 + 1 = 3 punkti 

Saagi ja saaklooma vahel valitsevad looduses kindlad suhted. Vaatame seda metsades 

elava põdra ja hundi, kes on tema peamine toiduobjekt, näitel : 

 
Joonis 31. Põdra ja hundi arvukuse muutused ajas. 

 

Olles uurinud graafikut, vasta küsimustele: 
A: Kumb joon (pidev- või punktiirjoon) iseloomustab hundi, kumb põdra arvu kõikumist?
    
 
............... - Põder 
_______ - Hunt 
 
B Miks on need kõverad nihkes? Leia õige väide: 
 

A. Põder ja hunt sigivad erineval ajal 
B. Põdral on vähem järglasi 
C. Hundid söövad põdrad ära ja jäävad nälga, arvukus langeb, kuni põtrade 

arvukus taastub ja ka huntide arv kasvab uuesti 
D. See nihe peegeldab looduses toimuvat põtrade loomulikku surevust, millele 

järgneb huntide nälga jäämine ja suremine 
E. See nihe näitab looduses toimuvat huntide surevust, mille tagajärjel põtrade arv 

suureneb 
F. Sellel nihkel ei olegi seost loomade arvukusega 

 
C. Leia, kui palju hunte ja kui palju põtru oli uuritud metsas1990. aastal? 
 
Põtru Hunte 
  
 
 



VIII. Taimefüsioloogia 

Küsimus 42    4 x 2 = 8 punkti 

Joonisel 32 on kujutatud C3 ja C4 taimede fotosünteesi intensiivsuse (lehe poolt neelatud 

süsihappegaasi koguse) sõltuvus süsihappegaasi kontsentratsioonist õhus.  

 

 
Joonis 32. C3 ja C4 taime fotosünteesi intensiivsuse sõltuvus CO2 kontsentratsioonist õhus 

 

I. Järgnevalt on toodud rida väiteid :  

1. C3 taimedes on fotosünteetilise CO2 assimileerimise esimesteks produktideks 

kolmesüsinikulised ühendid ja C4 taimedes neljasüsinikulised ühendid 

2. C3 taimede CO2 assimileerimine toimub kolme järjestikuse reaktsiooni vahendusel, 

C4 taimedes nelja reaktsiooni tulemusena 

3. C3 taimedes ühe CO2 molekuli sisenemisel lehte väljub 3 vee molekuli, C4 taimedes 4 

vee molekuli 

4. C3 taimedes toimub üleminek sahharoosi sünteesilt tärklise sünteesile kolme tunni 

möödumisel taimede asetamisel pimedast valgusesse, C4 taimedes nelja tunni 

möödumisel 

5. C3 taimedes Calvini tsükkel funktsioneerib, C4 taimedes puudub 

6. Nii C3 kui ka C4 taimedes toimub CO2 sidumine ribuloos-1,5-bisfosfaadi 

karboksülaasi/oksügenaasi (Rubisko) vahendusel 

 

Milline nende väidete kombinatsioonidest sisaldab AINULT ÕIGEID vastuseid : 



A. 1,2,5 

B. 2,4,5 

C. 1,6 

D. 2,5 

E. 1,3,6 

II. Õhu normaalse CO2 kontsentratsiooni juures on/ei ole fotosüntees CO2-ga küllastatud  

A. Ei ole C3 ega C4 taimes 

B. Ei ole C3 taimes, on C4 taimes 

C. Ei ole C4 taimes, on C3 taimes 

D. On nii C3 kui ka C4 taimes 

 

III. C4 taimedes on väikestel süsihappegaasi kontsentratsioonidel intensiivsem fotosüntees 

võrreldes C3 taimedega, sest  

1. C3 taimedes peab CO2 difundeeruma mesofülli rakkudest juhtkimpude 

ümbrisrakkudesse ja seega läbima pikema vahemaa 

2. C3 taimede õhulõhed on vähem avatud kui C4 taimedel 

3. CO2 kontsentratsioon Rubisko lokalisatsiooni kohtades on C3 taimedes väiksem kui 

C4 taimedes 

4. Rubisko afiinsus (sidumisvõime) CO2 suhtes on C4 taimedel suurem kui C3 taimedel 

5. C3 taimedes on valgushingamine oluliselt suurem kui  C4 taimedes  

Vali õige väidete kombinatsioon : 

A. 2,3,5 

B. 4,5 

C. 2,4 

D. 3,5 

E. 1,2,4 



IV. Fotosünteesi negatiivsed väärtused väikestel CO2 kontsentratsioonidel on põhjustatud 

sellest, et      

A. Õhulõhed on suletud, gaasivahetus toimub läbi kutiikula 

B. Rubisko inaktiveerub sellistes tingimustes 

C. Hingamine toimub intensiivsemalt kui fotosüntees 

D. Kloroplastide strooma pH muutub liiga happeliseks fotosünteesi toimumiseks 

 
Küsimus 43    2 punkti 
 

Mangaan (Mn) ja magneesium (Mg) on kaks taimedele vajalikku mineraalelementi, 

mis kuuluvad kompleksväetiste koostisesse. 

Milleks on need mineraalelemendid vajalikud? 

 

1 Mn avab Ca2+ kanalid õhulõhede sulgrakkudes, Mg sulgeb need 

2 Mn on vajalik membraanitranspordiks, Mg on vajalik elektronide transpordiks 

3 Mn kuulub mitokondriaalse elektronide transpordi ahela koosseisu, Mg 

fotosünteetilise elektronide transpordiahela koosseisu 

4 Mn kuulub vee fotooksüdatsiooni kompleksi koostisesse, Mg klorofülli koostisesse 

5 Mn on vajalik spermide liikumiseks tolmutorus, Mg osmoosi toimumiseks  

6 Nii Mn kui ka Mg on ammooniumi iooni (NH4
+) glutamiinhappega seostumist  

katalüüsiva ensüümi glutamiini süntetaasi kofaktoriteks 

Vali õige väidete kombinatsioon 

A. 1,4,6 

B. 4,6 

C. 1,5 

D. 5,6 

E. 3,4,5 

 



Küsimus 44    1 punkt 

On avastatud uus punakaskollaste lehtedega taimeliik. Millist nähtava valguse spektri osa 

see punakaskollane pigment absorbeerib? 

 

1. Rohelist, sinist ja violetset 

2. Rohelist, sinist ja punast 

3. Sinist ja violetset 

4. Punast ja kollast 

5. Rohelist ja kollast 

Vali õige väidete kombinatsioon : 

A. 1,2 

B. 1,3 

C. 2,3 

D. 3,5 

E. 2,4 

F. 4,5 

 

Küsimus 45    4 punkti 

 Väidetavalt on kogu Maa atmosfääris esinev O2 fotosünteetilist päritolu. Milline hulk 

suhkrut maa pinna m2 kohta on sünteesitud, et saada tänapäevane atmosfäär? (Arvutuste 

lihtsustamiseks eeldada, et O2 on õhus 20% ja õhurõhk 100 kPa.)  

 A.  3 kg 

 B.  20 kg 

 C.  300 kg 

 D.  2000 kg 

 E.  12000 kg 



IX. Ökoloogia 

Küsimus 46    3 punkti 

Vanu ökoloogiaõpikuid lapates leidsid Märt ja Kärt protokolli, mis kirjeldab üht 
katset, kus uuriti inimese ja teda ümbritseva keskkonna interaktsioone. Protokoll oli 
saksakeelne ja suur osa sellest oli muutunud loetamatuks. Õnneks oli suhteliselt heas 
seisukorras allpool toodud graafik (joonis 33), mis kujutab katse käigus saadud 
vaatlusandmeid. Sõnaraamatu abiga leiti, et selle katse eesmärgiks oli uurida inimese 
„sisemise kella“ tööd. Katse käigus suleti üks 23-aastane noormees 18 päevaks ruumi, kuhu ei 
paistnud loomulikku valgust ja kus ei leidunud ühtki eset, mis oleks viidanud kellaajale. Iga 
päev registreeriti noormehe aktiivsusperiood ning ajad, millal ta sõi. Lisaks 18 päevale, kui 
noormees oli välismaailmast isoleeritud, registreeriti tema aktiivsusrütm ka 3 päeval enne 
ning 5 päeval pärast katset. Missugused allpool toodud väidetest on korrektsed? 
 

  
 
Joonis 33. Inimese “sisemise kella” ajagraafik.  
 
1. Inimestel on olemas endogeenne aktiivsusrütm. 
2. Välised stiimulid nagu temperatuurimuutused ja valgus määravad ära aktiivsusperioodid. 
3. Sisemise kella ööpäeva pikkuseks on 28,5 tundi. 
4. Välised stiimulid aitavad endogeenset rütmi sünkroniseerida välismaailmaga. 
5. Aktiivsusperioodid muutusid eksperimendi jooksul aina pikemateks. 
 
A. Ainult 2. 
B. Ainult 3. 
C. 1 ja 4 
D. 2 ja 4 
E. 3 ja 5 



Küsimus 47    2 punkti 

Lämmastikuringes osaleb väga palju erinevaid organismide rühmi. Millised 

alljärgnevatest organismidest vastutavad molekulaarse lämmastiku tagasijõudmise eest 

atmosfääri? 

A. Teatud bakterid, kes eelistavad elada liblikõieliste taimede juurtel ning 

moodustavad seal juuremügaraid, mis on tuntud oma lämmastiku fikseerimise 

võime poolest. 

B. Enamik taimi. Nad seovad fotosünteesi käigus õhust süsihappegaasi ja 

vabastavad suhkrute sünteesi käigus molekulaarset hapnikku ja lämmastikku. 

C. Enamik loomi. Loomade seedeprotsesside tagajärjel vabanevad aminohapetest 

aminorühmad, mis oksüdeeruvad seedekulglas molekulaarseks lämmastikuks 

ja jõuavad sealt tagasi atmosfääri. 

D. Teatud denitrifitseerivad bakterid. Nende mitmekülgsete metaboolsete 

protsesside käigus tekib muuhulgas ka molekulaarset lämmastikku. 

E. Organismid ei ole suutelised molekulaarset lämmastikku tootma. See jõuab 

atmosfääri tagasi aga näiteks metsapõlengute käigus, kui aminohapetes ja 

teistes lämmastikku sisaldavates molekulides olev redutseeritud lämmastik 

oksüdeerub ja läheb tagasi molekulaarsele kujule. 

 



Küsimus 48    1 punkt 

Allpool toodud joonis 34 kujutab 5 erineva liigi ökoloogilisi nišše. Eeldades, et kõik 
muud tingimused on võrdsed, siis missugune liigil on suurim tõenäosus esimesena 
ökosüsteemist välja tõrjutud saada? 

 
Joonis 34. Viie erineva liigi ökoloogilised niššid. 

A. A 

B. B 

C. C 

D. D 

E. E 

 

Küsimus 49    2 punkti 

Kuigi taimed on enamasti autotroofid, siis esineb ka taimi, kes püüavad ja nii öelda 
„söövad“ teatud loomariigi esidajaid. Selliseid taimi kutsutakse ka lihatoidulisteks ehk 
karnivoorseteks taimedeks. Putukate või muu loomse saagi kinnipüüdmine ja lagundamine on 
aga keerulised protsessid, mis nõuavad spetsiaalseid struktuure ja suurt hulka erinevaid 
ensüüme, mille süntees on küllaltki keeruline ning nõuab palju energiat. Millegipärast on 
selline toitumisviis aga antud taimedel evolutsioonis püsima jäänud ja seega peab ennast ära 
tasuma. Miks? 
 

A. Need taimed elavad enamasti ülimalt kuivades tingimustes ning püüavad 
putukaid, et saada eeskätt vett, mida loomsetes kudedes leidub väga suurel 
hulgal. 

B. Need taimed on kaotanud võime teatud aminohapete sünteesiks ning vajavad 
putukate eksoskeletis olevat pektiini aminohapete allikana. 

C. Need taimed elavad väga väävlivaesetel aladel ja vajavad loomset toitu eeskätt 
nukleiinhapete sünteesi jaoks vajaliku väävli saamiseks. 

D. Need taimed elavad väga happelistes tingimustes ning vajavad loomset toitu 
selles leiduva suure aluseliste omadustega ainete kontsentratsiooni tõttu, mis 
aitavad taimede sisekeskkonda neutraliseerida. 

E. Ükski eelnevatest variantidest ei ole korrektne. 
 



Küsimus 50    2 punkti 

Allpool on toodud lihtsustatud skeem „musta tossutaja“ koosluse ühest osast (joonis 

35). Kui mõelda ainete keskkonnas ringlemise analoogiale, siis millisele maismaakoosluse 

rühmale võiksid vastata antud skeemil toodud bakterid? 

 
Joonis 35. Osa “musta tossutaja” kooslusest 

A. Lämmastikku fikseerivad bakterid. 

B. Fotosünteesivad taimed. 

C. Herbivoorsed loomad. 

D. Omnivoorsed loomad. 

E. Orgaanilisi jääke lagundavad seened. 

 

B osa lõpp 


