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Eesti koolinoorte 50. bioloogiaolümpiaad 

Lõppvooru küsimustik gümnaasiumile 

 

     Eesnimi : ................................................................. 

     Perekonnanimi : ..................................................... 

     Kool : ....................................................................... 

     Klass : ..................................................................... 

     Õpetaja : .................................................................. 

Teie ees on valikvastustega küsimustik, milles on kokku 56 küsimust. Iga õige vastus 

annab sõltuvalt küsimuse raskusastmest 0,2  kuni 4 punkti. Vale vastus miinuspunkte ei anna. 

Kõigile küsimustele õigesti vastamine annab kokku  106,3 punkti. NB ! Igale küsimusele on 

ainult üks õige vastus.   

Enne vastama asumist märgi nii küsimustikule kui vastustelehele oma nimi, kool ja klass.  

Küsimustele vastamisel märgi algul õige vastus ära käesoleval küsimustikul (tee õigele 

vastusele ring ümber). Küsimustikku täites võid teha ka parandusi ja märkmeid. Seejärel kanna 

oma lõplikud vastused tumeda pasta- või tindipliiatsiga vastustelehele. NB ! Vastustelehel 

harilikku pliiatsit kasutada ei tohi! 

Enamiku küsimuste puhul tuleb tähtedega A, B, C  jne. tähistatud väidete hulgast valida 

teie arvates õige väide ja kanda sellele väitele vastav täht vastustelehel küsimuse ruudukesse.  

Mõnede küsimuste korral on väited tähistatud numbritega 1, 2, 3 jne. Nendest väidetest 

on omakorda moodustatud kombinatsioonid tähistega A, B, C jne. Selliste küsimuste korral peate 

te valima teie arvates õige numbrikombinatsiooni ja kirjutama sellele kombinatsioonile vastava 

tähe vastustelehe ruudukesse. Näiteks : A – 3,5,7. Veelkord – ka siin on ainult üks 

numbrikombinatsioon õige.  
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NB! Vastustelehel parandusi teha ei tohi. 

Küsimustele vastamiseks on aega 2 x 120 min. 

 

Jõudu tööle ! 
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I osa : küsimused 1 - 30 

Taimeteadused 

Küsimus 1.     2 punkti 

Kaheliviljastamine on õistaimedele iseloomulik protsess. Millised väited selle kohta on 

õiged?     

1. Lootekoti rakk jaguneb enne viljastumist kaheks: munarakuks ja teistuumaks  

2. Lootekoti tuum jaguneb enne viljastamist mitu korda, ühest neist tekkinud 

rakkudest saab munarakk, kahe tuuma ühinemisel tekib teistuum  

3. Kaheliviljastamisel viljastab üks tolmutera munaraku ja teine teistuuma  

4. Kaheliviljastamisel viljastavad sama tolmutera tuumad nii munaraku kui ka 

teistuuma  

5. Pärast viljastamist tekib munarakust sügoot, millest hiljem areneb idu  

6. Pärast viljastamist tekib teistuumast triploidne rakk, millest areneb idu  

7. Pärast viljastamist tekib teistuumast triploidne rakk, millest areneb endosperm  

Õige vastus on  

A. 1,3,6  

B. 2,4,5,7  

C. 2,4,6  

D. 1,3,5,7 

E. 1,4,5,7 

F. 2,3,6 
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Küsimus 2.     2 punkti 

Kindlustamaks ristviljastumist esineb mõnedel taimedel isesobimatus. See tähendab, et 

seemnealgmega sama genotüübiga tolmuterad emakasuudmel ei idane ja ei pääse 

viljastama. Uuritav taim on S-lookuse osas genotüübiga S1 S2, tolmuterad tulevad taimelt 

genotüübiga S1 S3. Mis juhtub uuritava taime emakasuudmel? 

A. Kõik tolmuterad idanevad 

B. Ükski tolmutera ei idane 

C. Umbes pooled tolmuterad idanevad 

D. Umbes pooled õied saavad viljastatud 

E. Tolmuterad S1 S3 taimelt eritavad sobimatuse tõttu ribonukleaasi, nii et 

uuritava taime emakasuudmed saavad kahjustatud 

F. Tolmuterad S1 S3 taimelt eritavad sobimatuse tõttu desoksüribonukleaasi, nii 

et uuritava taime emakasuudmed saavad kahjustatud 

 

Küsimus 3.     2 punkti 

Taimeliigi A diploidne kromosoomiarv on 10, taimeliigil B 14. Nende kahe 

hübridiseerumisel ja allopolüploidia teel tekib uus liik, C. Milline on tõenäoliselt C 

diploidne kromosoomiarv? 

A. 10 

B. 12 

C. 14 

D. 20 

E. 24 

F. 28 

G. 48 
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Küsimus 4.     1 punkt 

Osadel taimedel on vee juhtimiseks trahheed ehk sooned, osadel mitte. Vastavalt sellele 

eristatakse taimede hulgas gruppi soontaimed. Millised allpoolnimetatud rühmad 

kuuluvad soontaimede hulka?  

1. Vetikad 

2. Samblad 

3. Samblikud 

4. Sõnajalgtaimed 

 

5. Eostaimed 

6. Paljasseemnetaimed 

7. Avaseemnetaimed 

8. Katteseemnetaimed 

Õige vastus on 

A. 2,4,7 

B. 6,7,8 

C. 4,6,8 

D. 2,4,5 

E. 3,5,6 

F. 3,7,8 

 

Küsimus 5.     7 x 0,3 = 2,1 punkti 

Milliseid aineid saadakse millistest taimedest? Vii number kokku talle vastava tähega : 

1 Hiniin A Unimagun 

2 Salitsüülhape B Paju 

3 Oopium C Võilill 

4 Heroiin D India kanep 

5 Kautsuk E Kokapõõsas 

6 Marihuaana F Kiinapuu 

7 Kokaiin G Hevea 

 

Aine 1 2 3 4 5 6 7 

Taim        
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Küsimus 6.     2 punkti 

Fütokroom on taimedes esinev fotoretseptor, mis vastutab päeva ja öö pikkuse 

tunnetamise eest. Paljudes taimedes reguleerib fütokroomisüsteem õitsemise algust. 

Millise protsessiga võiks fütokroomi aktiivsust iseloomustada? 

 A. Fotosünteesi inhibeerimine. 

 B. Etüleeni emisioon 

 C. RuBisCo aktiveerimine 

 D. Replikatsiooni regulatsioon 

 E. Transkriptsioonifaktorite fosforüleerimine 

 

Küsimus 7.     1 punkt 

Millist taimsete hormoonide klassi kasutatakse taimekasvatuses peamiselt õievarre 

pikendamiseks (et viljadel oleks rohkem ruumi kasvada) ja viljade suurendamiseks, 

samuti idanemise tõstmiseks ja seemne varajase väljakasvu stimuleerimiseks (seemneteta 

söögiviljad)?  

 A. Auksiinid 

 B. Abtsiishape 

 C. Giberelliinid 

 D. Etüleen 

 E. Tsütokiinid 

 

Küsimus 8.     2 punkti 

Õhulõhed on poorid taimelehtedes ning neil on täita oluline roll taime elutegevuses. See 

seisneb selles, et õhulõhede kaudu : 

A. . . . siseneb fotosünteesiks vajalik süsihappegaas taime nii C3 kui C4 taimedes 

B. . . . siseneb fotosünteesiks vajalik hapnik taime CAM taimedes 

C. . . . siseneb rakuliseks hingamiseks vajalik süsihappegaas taimedesse 

D. . . .siseneb C3 taimedesse süsihappegaas, C4 taimedes aga eraldub nende kaudu   

fotosünteesil moodustunud vesi 

E. . . . eritavad taimed metüüljasmonaadi nimelist hormooni   
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Küsimus 9.     3 punkti 

Viidi läbi järgmine katse. Taim asetati päevavalgusesse (400 µmol q m-2 s-1) normaalse 

koostisega õhu (21% O2, 0,36% CO2) kätte ning jälgiti CO2 kontsentratsiooni taset taime 

ümbruses mõne aja jooksul. Kui CO2 tase oli saavutanud püsiva väärtuse, eemaldati õhust 

hapnik. Hapniku eemaldamise järel CO2 kontsentratsioon katsekeskkonnas langes (= CO2 

neeldumine kasvas). Mismoodi seda nähtust nimetatakse ehk millega on CO2 neeldumise 

tõus seletatav? 

A. Fotosünteesiga 

B. Valgushingamisega – CO2 siduv RuBisCO reageerib ka hapnikuga 

C. Pimehingamisega – mitokondrite aktiiveerumine 

D. Peroksüdaasse aktiivsusega 

E. Lämmastiku osakaalu tõusuga, mis aktiveerib karboanhüdraasi ja nihutab seeläbi 

HCO3
-/CO2 tasakaalu. 

 

Küsimus 10.    2 punkti 

Kui palju on võimalik fotosünteesida süsivesikuid 1 m3 CO2-st? Gaasilise CO2 tihedus 

normaalrõhul ja temperatuuril on 1,98 kg m-3. Molaarmassid : H – 1 g/mol, C – 12 g/mol 

ja O – 16 g/mol. 

 A. 169 g 

 B. 337 g 

 C. 675 g 

 D. 1,35 kg 

 E. 2,70 kg 
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Küsimus 11.    3 punkti 

Diptychocarpus strictus on üheaastane efemeerne taim, mis kasvab Loode-Hiina 

külmades kõrbetes ja kasvatab heteromorfseid (erikujulisi) vilju ning seemneid.  

Seemned erinevad üksteisest levimiseks mõeldud tiivakeste suuruse ja kleepuva limakihi 

paksuse poolest. Paksu limakihiga seemned kleepuvad mullale küllaltki emataime 

lähedal, samas kui levimistiivakestega seemned levivad emataimest kaugemale. 

Emataimed, mis kasvasid niiskemas kohas tootsid rohkem kleepuva limakihiga seemneid, 

need aga mis olid pidanud kuivust taluma tootsid rohkem lennutiibadega seemneid. 

Kuidas seda nähtust seletada? 

 

A. Juhuse ja mõõtmisveaga - selline erinevus ei ole loogiline, eriti vabalt ristuvate 

isenditega populatsioonis. 

B. Emaefektiga - emataimed mõjutasid oma seemneid epigeneetiliselt, isastaime 

genotüüp ei olnud seemne välimuse määramise puhul nii oluline. 

C. Liigi piires esineb kaks erinevat krüptilist liini, mis toodavad erineva välimusega 

seemneid, olles muidu sarnased. 

D. Kuivas kasvanud taimed tootsid teist tüüpi munarakke 

E. Seemnete erinevused on määratud Mendeli seadustega, suurte tiivakeste 

esinemine on dominantne tunnus, samuti õhukese limakihi olemasolu, tunnused 

on aheldunud. 
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Küsimus 12.    2 punkti 

Vaata lehe ristlõike joonist. 

 

Joonis 1. Lehe ristlõige 

Millega on tegemist?  

A. Okaspuu lehega 

B. Veetaime ujulehega 

C. C3 taime lehega 

D. C4 taime lehega 

E. Sukulendi lehega 

 

Küsimus 13.    6 x 0,2 = 1,2 punkti  

Alljärgnevas tabelis on kirjas leheosade nimetused. Iga leheosaga vii vastavusse number 

jooniselt 1. 

Tabel 1.  

Alumine epiderm, kattekude  

Lehe põhikude, mesofüll  

Õhulõhe  

Juhtkimbu tupp  

Ülemine epiderm, kattekude  

Sooned, trahheed, (juhtkimp)  
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Loomateadused 

Küsimus 14.    1 punkt  

2009. aastal avaldati ülemaailmse fotovõistluse võidufoto pisiloomade osas. Samasse 

rühma kuulub ka 2010 Eesti looduse fotovõistluse „Märka mind“ võidufoto (joonis 2). 

 

Joonis 2. 

Millisesse putukaseltsi või klassi need loomad kuuluvad? 

A. Kiletiivalised 

B. Sarnastiivalised 

C. Hooghännalised  

D. Tõukjalalised 

E. Mardikalised 

F. Kahetiivalised 

 

Küsimus 15.     1 punkt 

Köögikapis seisnud jahukotist leiate avamisel võrgendist torukesi. Kes on need sinna 

teinud? 

A. Jahuleediku röövikud 

B. Ämblikud 

C. Leivamardika vastsed 

D. Kõdutäid 

E. Võrgendilestad 

F. Soomukalised 



 

 

 

11

Küsimus 16.    2 punkti  

Pikka aega oli metsloomade seas levinud marutaud. Sellesse haigusesse suri palju 

metsloomi. Marutaudi tõrje tulemusena on see haigus praeguseks ajaks taandunud. Kuid 

nüüd nakatub metsas üha rohkem kiskjaid kärntõppe.  Kes on selle haiguse põhjustaja 

ning kas ka sellesse haigusess nakatumine võib lõppeda looma surmaga? Leia õige väide! 

 

A. Haiguse tekitajaks on ümaruss, kes elab looma nahas, kuid peale kärna tekitamise 

midagi muud kahjulikku ei tee ning surmaohtu ei põhjusta 

B. Haiguse tekitajaks on täid, kes verd imevad ja nahka rikuvad, kuid surma ei 

põhjusta 

C. Haiguse tekitajaks on sügelislestad, kes nahas kaevandavad. Selle tulemusena 

langevad karvad kehalt maha ja ei hoia enam sooja. Palja kehaosaga loom võib 

talvel ära külmuda 

D. Haiguse tekitajaks on sügelislestad, kes nahas kaevandavad. Selle tulemusena 

langevad karvad kehalt maha, kuid eluohtlikuks see loomale ei muutu 

E. Haiguse tekitajaks on bakter, kes looma nahas elab. Ta rikub küll nahka, kuid 

eluohtlikuks ei muutu. 

F. Haiguse tekitajaks on viirused, kes nahas elavad. Selle tulemusena langevad 

karvad kehalt maha ja ei hoia enam sooja. Eluohtlik see pole. 

 

Küsimus 17.    1 punkt  

Enamikul loomadest esineb pea, kus paiknevad suu ja muud olulised meeleelundid. 

Nende kõrval elab vabas looduses selgrootuid loomi, ka Eestis, kellel pea puudub. Leia 

loendist sellised loomad! 

A. Teod 

B. Närilised 

C. Karbid 

D. Puugid 

E. Sügelislestad 

F. Sõõrsuud 
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Küsimus 18.    1 punkt 

Kõikidel selgroogsetel on luuline skelett? Kas see väide on õige? 

A. Jah, see väide on õige 

B. Jah, see väide on õige, kui välja arvata linnud 

C. Jah, see väide on õige, kui välja arvata sabakonnalised 

D. Jah, see väide on õige, kui välja arvata kõhrluused kalad 

E. Jah, see väide on õige, kui välja arvata vaalalised 

F. Jah, see väide on õige, kui välja arvata kalade hulka kuuluvad tuurlased 

 

Küsimus 19.    2 punkti  

Uuriti veekogu põhjamuda ja sealt leiti mitut liiki limuste hulka kuuluvaid karpe. 

Lähemal uurimisel selgus, et välisele sarnasusele vaatamata oli neil erineva pikkusega 

hingamissifoonid. Need mõõdeti ja tulemus oli selline nagu allpoololevas tabelis: 

Tabel 2. 

Karbi liik Sifoonide pikkus 
1 1 mm 
2 4 mm 
3 10 mm 
4 15 mm 
5 24 mm 
6 36 mm 
 

Mida võiksime sellest tabelist välja lugeda? 

A. Eri liikide liikumiskiiruste erinevust. Vastavalt sifoonide pikkusele on karbiliikide 

liikumiskiirus erinev. Kõige kiiremini liiguvad kõige pikemate sifoonidega liigid. 

B. Eri liikude toitumiskiiruste erinevust. Sifooni pikkus määrab ära toitumiskiiruse. 

Mida lühem sifoon, seda kiiremini toit karbini jõuab. 

C. Eri liikide elupaikade erinevust. Sifooni pikkuse järgi saab määrata seda, kui 

sügaval mudakihis karbiliik elab. 

D. Eri liikide hapnikuvajaduste erinevust. Sifooni pikkuse järgi saab hinnata karbi 

hapnikutarbimise vajadust. Mida pikem sifoon, seda rohkem hapnikku loom 

vajab. 

E. Eri liikide toitumise erinevust. Sifooni pikkus määrab ära toidupala suuruse. 
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Küsimus 20.    2 punkti  

Erinevad kärbseliigid on kohastunud munema lehmakoogile erinevatel ajahetkedel peale 

selle ilmumist maapinnale.  Allolevas tabelis on joonega märgitud munemise perioodi 

pikkus ja aeg, mil lehmakook on selleks vastavalt liigile sobiv. Vaata alljärgnevat tabelit 

ja vasta küsimustele: 

Tabel 3.  

Liik Lehmakoogi vanus 
 Minutid Veerandtunnid Tunnid Päevad 
 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nr. 1 
Nr. 2 
Nr. 3 
Nr. 4 
Nr. 5 
Nr. 6 
Nr. 7  

                     

 

Milline liik on kõige kitsamalt kohastunud sellisele toiduobjektile : 

A. Nr. 1 

B. Nr. 2 

C. Nr. 3 

D. Nr. 4 

E. Nr. 5 

F. Nr. 6 

G. Nr. 7 

 

Küsimus 21.    1 punkt  

Mis võiks olla põhjuseks, miks ei saa kärbes hiljem lehmakoogile muneda (vaata tabelit 

3)? 

A. Teised kärbsed ei lase enam ligi 

B. Lehmakook kuivab liiga ära ja vastsete arenemiseks vajalikku niiskust jääb 

väheseks 

C. Kärbes ei leia toiduobjekti küllalt kiiresti üles 

D. Lehm liigub lehmakoogist liiga kaugele 

E. Parmud tulevad segama 

F. Sõnnikutoidulised mardikad võtavad lehmakoogi oma valdusesse, ega lase 

kärbseid ligi 
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Küsimus 22.    3 punkti  

Joonisel 3 olevat kujutist liigutati värvuliste parve läheduses ühesuguse kiirusega kord 

ühe, kord teises suunas.  

 

 

Joonis 3. 

Esimeses katses nihutati kujutist nii, et pikem kehaosa liiguks eespool. Tulemuseks oli 

see, et värvulised ei reageerinud kujutise liikumisele aktiivse põgenemisega. Teises 

katses liigutati kujutist nii, et pikem kehaosa jäi tahapoole. Kohe reageerisid värvulised 

sellise kujutise lähenemisele ning põgenesid. Mis võis olla paanika puhkemise 

põhjuseks? 

A. Esimesel korral ei pannud linnud seda objekti tähele. Teisel korral ärritusid linnud 

korduvast tülitamisest ja lendasid ära. 

B. Esimesel korral ei olnud siluett neile ohtliku röövlooma kujuga. Teisel korral 

sarnanes siluett röövlinnu siluetiga. 

C. Esimesel korral ei meenutanud siluett liikumisel röövlindu. Teisel korral liigutati 

siluetti nii, et tekkis sarnasus röövlinnu liikumisega. 

D. Värvulised reageerivad tulenevalt varasemast kogemusest ainult teatud suunast 

tulevatele röövlinnu sarnastele objektidele. Esimesel korral polnud suund sobiv, 

teisel korral oli. 

E. Värvulised ei reageeri esmasele röövlinnu sarnasele objektile, kuna reeglina 

röövlinnud neid esmasel ülelennul ei märka. Teisel ülelennul, kui röövlind on 

ümbrusega juba tuttavam, on tõenäosus märgatud saada suurem ning värvulised 

põgenevad. 
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Füsioloogia 

Küsimus 23.    2 punkti  

Loe järgnevaid väiteid. 

1. Lühinägevuse korral on inimese silmamuna nägemistelje suunal lühem, kui 

normaalsetel nägijatel. See tõttu võib kauguses seisvatest objektidest tekkinud 

kujutis projitseeruda silma võrkkesta taha ning inimene näeb neid objekte 

hägusalt.  

2. Lühinägevuse korral on inimese silmamuna nägemistelje suunal pikem, kui 

normaalsetel nägijatel. See tõttu võib kauguses seisvatest objektidest tekkinud 

kujutis projitseeruda silma võrkkesta ette ning inimene näeb neid objekte 

hägusalt.  

3. Kaugnägevuse korral on inimese silmamuna nägemistelje suunal lühem, kui 

normaalsetel nägijatel. See tõttu võib lähedal seisvatest objektidest tekkinud 

kujutis projitseeruda silma võrkkesta taha ning inimene näeb neid objekte 

hägusalt.  

4. Kaugnägevuse korral on inimese silmamuna nägemistelje suunal pikem, kui 

normaalsetel nägijatel. See tõttu võib lähedal seisvatest objektidest tekkinud 

kujutis projitseeruda silma võrkkesta ette ning inimene näeb neid objekte 

hägusalt.  

5. Lühinägevust korrigeeritakse kumerläätsega ja kaugnägevust nõgusläätsega 

6. Lühinägevust korrigeeritakse nõgusläätsega ja kaugnägevust kumerläätsega 

 

Vali õige vastus. 

A. Õiged on väited 1, 4 ja 6 

B. Õiged on väited 1, 4 ja 5 

C. Õiged on väited 2, 3 ja 5 

D. Õiged on väited 2, 3 ja 6 

E. Ainus õige väide on 6 
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Küsimus 24.    2 punkti  

Tetrodotoksiin on ülimürgine aine, mida produtseerivad perekonda Vibrionaceae 

kuuluvad bakterid. Neid baktereid leidub mõnede soojade merede kalade (näit. Fugu) ja 

loomade organismis. Tetrodotoksiin blokeerib närviraku membraanis pingest sõltuvad 

kiirelt reageerivad Na+- kanalid. Selle tagajärjeks on … Vali õige. 

A. Närviraku muutumine mitte-erutuvaks, kuna pingest sõltuvad kiirelt 

reageerivad Na+- kanalid ei avane ja rakumembraan depolariseerub 

B. Närviraku muutumine üli-erutuvaks, kuna pingest sõltuvad kiirelt reageerivad 

Na+- kanalid ei avane ja rakumembraan hüperpolariseerub 

C. Närviraku muutumine mitte-erutuvaks, kuna pingest sõltuvad kiirelt 

reageerivad Na+- kanalid ei avane ja rakumembraan on kaotanud võime 

depolariseeruda 

D. Närviraku muutumine mitte-erutuvaks, kuna pingest sõltuvad kiirelt 

reageerivad Na+- kanalid avanevad spontaanselt ja rakumembraan 

hüperpolariseerub 

E. Närviraku muutumine üli-erutuvaks, kuna pingest sõltuvate kiirelt reageerivad 

Na+- kanalite mitte-avanemise tõttu avanevad K+ kanalid, membraan 

depolariseerub ning vallandub aktsioonipotentsiaal. 

 

Küsimus 25.    2 punkti  

Järgnevalt on toodud rida väiteid kopsukelme lestmete vahelise ruumi (kopsukelme õõne) 

rõhu kohta. Vali välja õige väide. 

A. Rahuolekus on kopsukelme õõnes välisrõhu suhtes kergelt positiivne rõhk.  

B. Rahuolekus võrdub kopsukelme õõne sisene rõhk välisrõhuga 

C. Välise õhurõhu suhtes negatiivne pleuraõõne rõhk põhjustab kopsu 

kokkuvajumise ehk õhkrinna tekkimise 

D. Väljahingamise ajal kopsukelme õõne siserõhk tõuseb pisut, sissehingamise ajal 

aga langeb veidi. 

E. Väljahingamise ajal kopsukelme õõne siserõhk langeb, sissehingamise ajal aga 

tõuseb. 
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Küsimus 26.    2 punkti  

Tavalisel sissehingamisel tõmbuvad kokku roietevahelised lihased, kaelalihased ja 

vahelihas ning rindkere õõs avardub. Mis toimub tavalisel väljahingamisel? Vali õige 

vastus. 

A. Kõik hingamislihased lõõgastuvad, vahelihase kuppel lameneb ning rindkere õõs 

aheneb 

B. Kõik hingamislihased lõõgastuvad, vahelihase kuppel kumerdub ning rindkere 

õõs aheneb. 

C. Välimised roietevahelised lihased tõmbuvad kokku, sisemised roietevahelised 

lihased, kaelalihased ja vahelihas lõõgastuvad, vahelihase kuppel kumerdub ning 

rindkere õõs aheneb.  

D. Välimised roietevahelised lihased tõmbuvad kokku, sisemised roietevahelised 

lihase, kaelalihased ja vahelihas lõõgastuvad vahelihase kuppel lameneb ning 

rindkere õõs aheneb. 

E. Sisemised roietevahelised lihased tõmbuvad kokku, välimised roietevahelised 

lihased, kaelalihased ja vahelihas lõõgastuvad, vahelihase kuppel kumerdub ning 

rindkere õõs aheneb. 
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Küsimus 27.    5 x 0,4 = 2 punkti 

Inimese veri koosneb väga suurest hulgast erinevat tüüpi rakkudest. Allpool on toodud 

neist mõned. Vii allpool toodud rakud kokku nende põhiliste funktsioonidega ja kanna 

vastavad tähed tabelisse. 

1 Erütrotsüüdid A Vere hüübimine 

2 Plasmarakud B Antikehade tootmine 

3 Neutrofiilsed granulotsüüdid C Ekstratsellulaarsete patogeenide ning 

võõrkehade fagotsütoos 

4 Basofiilsed granulotsüüdid D Hapniku transport 

5 Trombotsüüdid E Osalemine allergilistes reaktsioonides 

 

Rakk 1 2 3 4 5 

Funktsioon      

 

Küsimus 28.    1 punkt  

Sügavussukeldumisel tuleb arvestada, et keskkonnarõhu suurenemisel suurenevad ka 

gaaside osarõhud sissehingatavas gaasisegus ning nende gaaside lahustuvus suureneb 

proportsionaalselt osarõhu kasvuga. Mis on see gaasiline aine, mis on maa atmosfääri 

normaalne koostisosa, mis normaalse atmosfääri rõhu juures lahustub halvasti 

kehavedelikes, mida ainevahetusprotsessides ei tarvitata ja mis on peamiseks põhjuseks 

tervisehäiretele, mis tekivad tuukritel kui nad läbivad kiire dekompressiooni protsessi 

(keskkonna rõhu langus veesügavusest pinnale tõusmisel). 

A. CO 

B. NO 

C. N2 

D. CO2 

E. O3 
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Küsimus 29.    3 punkti 

Teadlased tegid katse palavikureaktsiooni uurimiseks. Uuringus kasutati 10 küülikut. Ühe 

grupi küülikud olid täie tervise juures, teise grupi küülikutel oli indutseeritud 

granulotsütopeenia – teatud tüüpi (nn. granulotsüütsete) leukotsüütide hulga vähesus. 

Kõigile loomadele süstiti sama annus lipopolüsahhariidi sisaldavat lahust. 

Lipopolüsahhariid on Gram-negatiivsete bakterite rakuseina oluline komponent, mida 

immuunsüsteem on võimeline väga kiiresti ära tundma. Millised muutused leidsid 

küülikutega aset? 

A. Kõigil küülikutel tekkis enam-vähem sama kõrgusega kehatemperatuuriga 

palavikureaktsioon. 

B. Granulotsütopeenilistel küülikutel kujunesid välja laialdased bakterite põhjustatud 

kahjustused ning kõrge palavik, normaalsetel küülikutel mitte. 

C. Normaalsetel küülikutel kujunesid välja laialdased bakterite põhjustatud ning 

kõrge palavik, granulotsütopeenilistel küülikutel mitte. 

D. Granulotsütopeenilistel küülikutel kujunesid välja lokaalsed bakterite põhjustatud 

kahjustused süstekohas ja kõrge palavik, normaalsetel mitte. 

E. Normaalsetel küülikutel kujunesid välja lokaalsed bakterite põhjustatud 

kahjustused süstekohas ja kõrge palavik, granulotsütopeenilistel mitte. 

F. Normaalsetel küülikutel kujunes välja kõrge palavik, granülotsütopeenilistel 

mitte. 
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Küsimus 30.     2 punkti 

Kreatiniin on metaboliit, mis tekib lihasrakkude energeetikas üliolulisel kohal olevast 

kreatiinist. Kreatiniin on ühtlasi ka aine, mis läbib vabalt glomerulaarbarjääri ning mis 

ultrafiltraadist tagasi ei imendu. Uurea on ainevahetuse lõpp-produkt, mis tekib 

aminohapetest. Uurea jõuab samuti vabalt glomerulaarfiltraati, kuid tema läbib ka nii 

nefroni tubulaarepiteeli kui ka kogumistorukeste epiteeli. Uurea:kreatiniin 

seerumikontsentratsioonide suhte järgi on võimalik hinnata neerude tööd. Milline 

alljärgnevatest väidetest on õige? 

A. Suurenenud uurea:kreatiniin kontsentratsioonide suhe peegeldab vedeliku 

voolamise aeglustumist neeru tuubulites 

B. Suurenenud uurea:kreatiniin kontsentratsioonide suhe peegeldab vedeliku 

voolamise kiirenemist neeru tuubulites. 

C. Suurenenud uurea:kreatiniin suhe peegeldab glomerulaarbarjääri läbilaskvuse 

langust. 

D. Suurenenud uurea:kreatiniin suhe peegeldab glomerulaarbarjääri läbilaskvuse 

tõusu. 

E. Suurenenud uurea:kreatiniin suhe peegeldab neerude massi vähenemist. 

F. Suurenenud uurea:kreatiniin suhte peegeldab neerude massi suurenemist. 
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Osa II : küsimused 31 - 56 

Mikrobioloogia  

 

Küsimus 31.    2 punkti  

See lineaarse kromosoomiga bakter põhjustab haigust, mille varasteks sümptomiteks on 

palavik, peavalu, lihasvalu ja väsimus. Haiguse ägenedes võivad kahjustatud saada 

liigesed, süda ja närvisüsteem. Selle haiguse reservuaariks on närilised ning inimesele 

kannavad seda edasi puugid, aga harvadel juhtudel võib nakatumine toimuda ka 

toorpiima või piimatoodetega. Haigust ravitakse antibiootikumidega.  

Millisest tõvestavast bakterist käib jutt? 

A. Mycobacterium tuberculosis 

B. Clostridium botulinum 

C. Borrelia burgdorferi 

D. Treponema pallidum 

E. Escherichia coli (patogeenne tüvi O157:H7) 
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Küsimus 32.    3 punkti  

Reoveepuhastist isoleeriti bakteri Pseudomonas stutzeri tüvi, mis võiks olla 

denitrifitseerivate omadustega. Tüvi külvati kaaliumnitraati ja pH indikaatorvärvi 

sisaldava söötmega katseklaasi. Mille järgi saab teha kindlaks, kas antud bakteritüvi on 

denitrifitseerija? 

1. Protsess on aeroobne ja vajab hapnikku ning toimub seega ainult söötme pinnal 

2. Protsessi käigus tekivad gaasid, mis eralduvad mullidena 

3. Söötme pH muutub aluseliseks 

4. Söötme pH muutub happeliseks 

5. Protsess on toimub ainult söötmega katseklaasi põhjas, kuhu on takistatud hapniku 

juurdepääs 

Vastusevariandid: 

A. 1, 2 

B. 2, 5 

C. 3, 5 

D. 1, 4  

E. 2, 3, 5 
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Küsimus 33.    3 punkti  

Pagaripärmist Saccharomyces cerevisiae pärit ensüüm invertaas hüdrolüüsib sahharoosi 

α-1,4-glükosiidsidet ning selle tulemusena tekivad glükoos ja fruktoos. Pärmi invertaasi 

kodeerivat geeni SUC2 muteeriti keemiliselt ja algsel (metsiktüüpi) ning mutantsetel 

valkudel määrati glükoosi teket erinevatel sahharoosi kontsentratsioonidel (0-25 mM). 

Muteerimata pärmi invertaasi (metsiktüüp) ja kolme mutantse variandi analüüsil saadi 

järgmised tulemused: 

 

Tabel 4. Metsiktüüpi ja mutantse invertaasi eriaktiivsus erinevate sahharoosi 

kontsentratsioonide juures 

 

Variant Invertaasi eriaktiivsus (µmol/mg*min) 

Metsiktüüp 0.01 4.2 8.4 13.5 15.0 15.7 16.3 

Mutant 1 0.01 0.75 1.75 3.05 3.40 3.50  3.60 

Mutant 2 0.007 1.69 3.7 8.0 12.9 15.2 16.0 

Mutant 3 0.012 5.4 10.2 15.9 16.4 16.2 16.0 

Sahharoos 0 mM 2.5 mM 5 mM 10 mM  15 mM 20 mM 25 mM 

 

Kui suur on sahharoosi seondumistugevus KM (afiinsus) metsiktüüpi invertaasi suhtes, 

kui on teada, et seondumistugevus on selline substraadi (=sahharoosi) kontsentratsioon, 

mille korral invertaasi poolt katalüüsitud reaktsioon on saavutanud poole maksimaalsest 

kiirusest (1/2*Vmax)? Vaata ka joonist 5. 

A. ~20 mM 

B. ~15 mM 

C. ~10 mM 

D. ~5.0 mM 

E. ~2.5 mM  



 

 

 

24

Küsimus 34.    3 x 1 = 3 punkti  

Eelmises küsimuses kirjeldati kolme ensüümi invertaas mutanti. Järgnevalt on esitatud 

väited invertaasi mutantide katalüüsivõime kohta. Vii kokku mutant tema kohta käiva 

väitega. Vastamiseks vaata joonist 5 ja tabelit 4. 

 

Joonis 5. Metsiktüüpi ja mutantse (Mutant 1, Mutant 2, Mutant 3) invertaasi eriaktiivsus 

erinevatel substraadi (=sahharoosi) kontsentratsioonidel. 

 

“Võrreldes metsiktüübiga on … (kirjuta väitele vastu sobiv mutandi number 1 - 3) 

VÄIDE MUTANT 

Maksimaalne eriaktiivsus jäänud samaks, sahharoosi sidumise tugevus 

tõusnud 

 

Maksimaalne eriaktiivsus vähenenud, sahharoosi sidumise tugevus jäänud 

samaks 

 

Maksimaalne eriaktiivsus kasvanud, sahharoosi sidumise tugevus 

tunduvalt vähenenud 
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Küsimus 35.    1 + 1 = 2 punkti  

Ühte ja sama bakteritüve kasvatati kahes erinevas süsteemis  - nn. “avatud” ja “suletud” 

süsteemis. Söötmeks oli mõlemal juhul 0,2 % glükoosisisaldusega minimaalsööde 

(mikroelementide kontsentraat, mineraalainete segu M9 ja kasaminohapete hüdrolüsaat). 

Avatud süsteemis pidev- ehk läbivoolukultuurina kasvatades lisatakse lahjenduskiirusega 

värsket söödet ja eemaldatakse rakususpensiooni koos kasutatud söötmega. Suletud 

süsteemis perioodilise kultuurina kasvatades rakkudele söödet ei lisata ja bakterirakke ei 

eraldata. 

Määrates erinevatel ajapunktidel rakkude arvukust milliliitris bakterikultuuris, saadi 

alljärgnev graafik:   

 

 

 

Vasta järgnevalt kahele küsimusele : 

I : Milline kasvukõveratest vastab millisele süsteemile  :  

 Suletud : kõver nr.….  

 Avatud : kõver nr.….  

II : Graafikut kasutades saab leida bakteri ligikaudse generatsiooniaja ehk aja, mille 

jooksul rakkude arv populatsioonis kahekordistub. Milline on selle tüve generatsiooniaeg 

suletud süsteemis kasvamisel? 

A. 2 h 

B. 1 h   

C. 0.5 h 

D. 0.25 h 

E. Kultuur pole jõudnud generatsiooniaja määramiseks sobivasse kasvufaasi 
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Geneetika 

Küsimus 36. JÄI VÄLJA   

 

Küsimus 37.    3 punkti  

Komodo varaanil on kirjeldatud partenogeneesi esinemine (sigimine munarakku 

viljastamata), mis on kõrgemate selgroogsete seas üliharuldane. Partenogenees on 

komodo varaanil võimalik tänu meioosi peatumisele enne teist jagunemist. Mis sugu on 

munast kooruvad varaanid, kui paljunemine on toimunud partenogeneesi tulemusel? 

A. Hermafrodiidid. 

B. Neil polegi sugu, nad kooruvad suguelunditeta. 

C. Kõik on isased. 

D. Kõik on emased. 

E. Seda pole ilma konkreetseid loomi uurimata võimalik öelda 

 

Küsimus 38.    3 punkti  

Kasside karvastiku värvuse kujunemisel määrab lookus A aguutivärvuse olemasolu, 

lookus B kassi karvastiku põhivärvi (must ja pruuni toonid) ning D-lookus määrab 

karvastiku värvuse lahjenemist (nt must lahjeneb halliks jne). Seejuures on kõigi lookuste 

puhul tegemist tavapärase domineerimisega (A-lookuses A > a, B-lookuses   B > b > bl ja 

D-lookuses D > d).   

Kassidel on järgnevad genotüübid: Aa Bbl dd ja AA bbl Dd. Kui palju erinevaid 

fenotüüpe võib järgmises põlvkonnas tekkida? 

A. 6 

B. 12 

C. 4 

D. 3 

E. 9 
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Küsimus 39.    2 punkti  

Ristati kahte lillhernesorti. Ühel olid punased õied ja ümarad tolmuterad, teisel olid 

valged õied ja piklikud tolmuterad. F1-põlvkond oli punaste õite ja piklike tolmuteradega. 

F2-põlvkonna taimedest 0,0196% oli valgete õite ja ümarate tolmuteradega. Arvutage 

geenide teoreetiline kaugus teineteisest. 

A. 0,14 cM 

B. 0,14 M 

C. 1,4 cM 

D. 0,0014 M 

E. 1,4 kM 

 

Küsimus 40.    5 x 0,8 = 4 punkti  

Tihti pakub teadlastele huvi mõni kindel geen. Sellise geeni uurimiseks tuleb temale 

vastavat osa kromosomaalsest DNA-st paljundada ehk kloneerida. Kloneerimise käigus 

„lõigatakse“ huvipakkuv geen kromosoomist välja ja sisestatakse ta bakterist pärit 

rõngasjasse DNA molekuli ehk plasmiidi ehk vektorisse. DNA „lõikamiseks“ kasutatakse 

erilisi ensüüme – restriktaase, mis lõikavad DNA-d kindlate järjestuste juurest; lõigatud 

DNA fragmentide taasühendamiseks aga ensüümi DNA ligaas. Plasmiidi, kuhu on sisse 

viidud võõrgeen, nimetatakse kimäärseks. Kimäärse plasmiidi saab uuesti sisestada 

(transformeerida) bakteritesse, kes seda plasmiidi (ja selles olevat geeni) paljundavad. 

Paljundatud kimäärse plasmiidi saab seejärel bakterist eraldada.  

Nii toimisidki teadlased lehma preproinsuliini (INS) geeniga. Protseduuri nägi 

lühidalt välja järgmine (vaata ka joonist 7):  

1. Lehma kromosoomi DNA-d töödeldi restriktaasiga EcoRI ja eraldati sellest 

niimoodi EcoRI lõikekohtade vahele jääv INS geen.  

2. EcoRI-ga töödeldi plasmiidi pABC. Plasmiidis pABC on ainult üks EcoRI 

lõikekoht, mis paikneb ensüümi LacZ kodeeriva geeni lacZ sees. 

3. Lõigatud plasmiidne DNA ja kromosoomist eraldatud INS geeni DNA 

segati kokku DNA ligaasi juuresolekul. Moodustus INS geeni sisaldav 

kimäärne plasmiid pABC. 
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4. Kimäärne plasmiid sisetati Escherichia coli DH5α tüvesse, mille 

kromosoomis esineb β-galaktosidaasi geen. 

5. Plasmiidiga transformeeritud bakterid külvati tardsöötmele, mis sisaldas                  

i) antibiootikumi ampitsilliin ja ii) kemikaali nimega X-gal (bromo-kloro-

indolüülgalaktopüranosiid)   

6. Eristati plasmiidi sissevõtnud bakterikolooniad teistest värvuse järgi 

 

 

 

Joonis 7. Insuliini geeni kloneerimise skeem. INS geen lõigatakse kromosoomist välja EcoRI 

restriktaasiga. Eco RI restriktaasiga on lõigatud ka plasmiidi ehk vektorit. Vektor ja INS geen 

kleebitakse kokku DNA ligaasi abil ja viiakse E.coli DH5α rakkudesse. Plasmiidi sissevõtnud 

rakud selekteeritakse ühendil X-gal põhineva värvustestiga.   
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Vektor pABC sisaldab järgmisi komponente (joonis 8) : 

1. Restriktaasi EcoRI lõikejärjestus, mis asub lacZ geeni sees. Võõrgeeni 

sisestamise korral lacZ geeni lacZ geen enam ei ekspresseeru  

2. Ori ehk replikatsiooni alguspunkt, mis võimaldab plasmiidil raku sees 

paljuneda 

3. AmpR geen, mis kodeerib ampitsilliini lagundavat ensüümi β-laktamaas. 

AmpR geeni tõttu on plasmiidi saanud bakterid ampitsilliini suhtes resistensted 

4. lacZ geen. lacZ geen suudab koostoimes bakteri kromosoomis kodeeritud β–

galaktosidaasi geeni produktiga lagundada glükosiidse sideme kemikaalis X-

gal. Tulemuseks on sinisevärviline ühend, mis muudab siniseks ka bakterid. 

 

 

Joonis 8. Vektor pABC, kuhu INS geen sisestatakse. 

Otsusta iga väite korral, kas see on tõene või väär. Selleks tee vastavasse lahtrisse ristike. 

VÄIDE Tõene Väär 

Huvipakkuvat geeni sisaldava vektoriga bakterikoloonia on sinist värvi   

Ampitsilliini toimel surevad ära bakterid, kes sisaldavad küll vektorit, aga ei 

sisalda huvipakkuvat geeni 

  

Antud katses ei tohi vektor sisaldada teiste restriktaaside lõikejärjestusi 

peale EcoRI oma 

  

Ligaas võib kokku kleepida : a) uuritava geeni enda kaks otsa, b) vektori otsad 

ilma nendevahelise geenita, c) vektori otsad geeniga 

  

Ampitsilliini olemasolu tardsöötmes ei ole meid huvitavate bakterikolooniate 

värvusreaktsiooni abil identifitseerimiseks tingimata vajalik  
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Molekulaarsed bioteadused (rakubioloogia, molekulaarbioloogia, 

biokeemia) 

Küsimus 41.    1 punkt  

Kromosomaalses DNAs esinevad erilised struktuurid telomeerid ja nendega seonduv 

ensüüm telomeraas on raku elutegevuse jaoks ilmselt üsna olulised. Kuidas muidu 

seletada Rootsi Kuningliku Teaduste Akadeemia otsust omistada 2009. aasta Nobeli 

auhind meditsiinis ja füsioloogias just telomeere ja telomeraasi uurinud teadlastele. 

Milline DNA või DNA replikatsiooni iseärasus aga tingib telomeeride esinemise 

kromosomaalses DNAs (ja järelikult ka vajaduse ensüümi telomeraas järele) ? 

 

A. Vajadus DNA kaksikheeliks replikatsiooni ajal lahti harutada 

B. DNA happeline reaktsioon 

C. Uridiini puudumine DNAs 

D. DNA polümeraasi vajadus nn. praimeri järele, et uue ahela sünteesi alustada 

E. DNA polümeraasi nö. „veaparandamise“ võime – s.t. võime sünteesitava DNA 

ahela otsa sattunud vale nukleotiid ahelast välja lõigata ja õigega asendada 

 

Küsimus 42.    1 punkt 

Need teie hulgast, kes on paaril varasemal aastal osalenud Eesti Bioloogiaolümpiaadi 

lõppvoorus, on biokeemia praktikumis pidanud määrama bioloogiliste proovide 

valgusisaldust Bradfordi meetodil. Seejuures kasutati standardvalguna härja seerumist 

eraldatud albumiini. Mis aga on albumiini peamine roll imetajates? 

A. Käitub antioksüdandina 

B. On neerudes ioonkanalite komponendiks 

C. Osaleb rasvahapete transpordis läbi vere 

D. On naha ja küünte oluline komponent 

E. Osaleb koos pepsiiniga valkude lagundamisel maos 
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Küsimus 43.    3 punkti  

Valkude lagundamise üheks vaheproduktiks on teadupärast toksiline ühend ammoniaak. 

Ammoniaagi toksilise mõju vältimiseks lülitatakse ta elusorganismides kindlate 

orgaaniliste ühendite koostisesse ja väljutatakse organismist nende ühendite kujul. 

Imetajates sünteesitakse ammoniaagist vees hästi lahustuv kusiaine ehk uurea 

(uroteelsed organismid), lindudes ja roomajates aga heterotsükliline ja vees halvasti 

lahustuv ühend kusihape ehk 2,6,8-trioksüpuriin (urikoteelsed organismid). Nii uurea kui 

kusihappe sünteesiga kaasneb ATP kulu.  

  Uroteelid : 2 NH4
+  + 3 ATP → (NH2)2CO +  2 ADP + AMP 

  Urikoteelid : 2 NH4
+ + 4 ATP → Kusihape + 4 ADP  

Järgnevalt on toodud rida väiteid selle kohta, miks lindudes ja roomajates kasutatakse 

ammooniaagi eritamiseks kusihapet. Milline neist väidetest on õige? 

A. Kusihappe süntees on uurea sünteesist energeetiliselt kulukam.  Seega on siin 

tegemist käitumisökoloogiast tuntud „handicap“ printsiibiga, mille järgi võime 

võimalikult palju ATP-d kusihappe sünteesile „raisata“ annab märku isaslinnu 

üldisest heast geneetilisest kvaliteedist. 

B. Kusihape on uureaga võrreldes tunduvalt vähem toksiline. Seega kasutades uurea 

asemel kusihapet on väikese kehamassiga lindude ja roomajate jaoks vähem ohtu 

saada temast mürgitatud 

C. Kusihappe vähese veeslahustuvuse tõttu eritatakse ta hoopis tahkel kujul koos 

roojaga. Selline eritamisviis aitab vältida uurea eritamiseks hädavajaliku suure 

veevaru kaasas kandmist lindudel.   

D. ATP hüdrolüüsil vabaneb suur hulk soojust, mis võimaldab jahedas kliimas 

elavatel lindudel ja roomajatel end paralleelselt ammoniaagi väljutamisega ka 

soojendada 

E. Uurea tootmiseks uurea tsüklis on vajalik tsitraaditsükli olemasolu. Linudel ja 

roomajatel tsitraaditsükkel aga teatavasti puudub 

F. Teistes organismides peale lindude ja roomajate puriine ja puriinide ainevahetust 

üldse ei esine ning kusihapet seetõttu ei teki 
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Küsimus 44.    1 punkt   

Milline alljärgnevatest väidetest on õige glükagooni rolli kohta inimorganismis ? 

A. On süsivesikute varuaineks maksas ja lihastes 

B. On hormoon, mille toime on vastupidine insuliini omale 

C. On hormoon, mis võimendab insuliini toimet 

D. Osaleb rakkudevaheliste tiheliiduste moodustumisel 

E. Lagundab rakusisest virgatsainet „tsükliline AMP“ (cAMP) 

 

Küsimus 45.    1 punkt  

Mida on kujutatud järgmisel elektronmikrofotol (joonis 9 ) : 

 

Joonis 9. 1 µm = 1000 nm = 10-6 m. 

A. Bakteriofaagi T1 partikleid 

B. Aktiini filamendi komponente 

C. Ribosoome koos neist väljuva polüpeptiidahelaga 

D. Helicobacter pylori rakke koos viburitega 

E. Tsütotoksilisi T-lümfotsüüte 
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Küsimus 46.    2 punkti  

Rakutsüklit (joonis 10) kontrollivate mehhanismide kohta on saadud rohkesti andmeid 

uurides pagaripärmi Saccharomyces cerevisiae.  

 

Joonis 10. Eukarüootne rakutsükkel ja pagaripärm 

Kui mõnes rakutsükli kulgu reguleerivas geenis toimub mutatsioon, siis 

pagaripärmi rakutsükkel peatub mutantse geeniga rakkudes, kuid läheb edasi 

normaalsetes rakkudes. Tihti on rakkude jagunemist piiravaks teguriks temperatuur. 

Oletame, et meil on tegemist pagaripärmi Saccharomyces cerevisiae tüvega, kus ühes 

rakutsükli S-faasi käivitavat valkud kodeerivas geenis on toimunud mutatsioon.  Sellised 

rakud jagunevad normaalselt madalal (nn. permissiivsel ehk lubaval) temperatuuril, kuid 

temperatuuri tõstes nende rakutsükkel peatub kindlas faasis. 

Milliseid rakutsükli faase läbivad muteerunud geeniga rakud madalal temperatuuril? 

 

A. S, G2, M 

B. G1, S, G2, M 

C. G1 

D. G2, M 

E. M 
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Küsimus 47.    2 punkti 

Eelmises küsimuses kirjeldatud mutantse S.cerevisiae rakkude kasvukeskkonnast 

eemaldati seerum ja lasti rakkudel ööpäev permissiivsel temperatuuril seerumivabas 

keskkonnas edasi kasvada. Seerumi puudumise tõttu on valdava osa rakkude jagunemine 

ööpäevase perioodi lõpuks jäänud pidama G1 faasi. Kui nüüd kasvukeskkonda lisati 

uuesti seerum ja tõsteti keskkonna temperatuur, siis milliseid rakutsükli faase läbivad 

muteerunud geeniga rakud? 

 

A. S, G2, M 

B. G1, S, G2, M 

C. G1 

D. G2, M 

E. M 
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Küsimus 48.    2 punkti  

Nobeli preemia laureaat Sydney Brenner avastas, et nematoodi Caenorhabditis elegans’i 

väljaarenemata noorvormidel on kõigil 1090 keharakku kuid täiesti normaalse 

täiskasvanud nematoodi kehas on ainult 959 rakku. Kuhu kaovad 131 nematoodi 

keharakku nii, et see loomake võib ilma nendeta täiskasvanuna normaalselt edasi elada? 

 

A. Täiskasvanud nematoodi kehas on rakkude jagunemine aeglustunud ning selle 

tõttu ongi tema kehas vähem rakke kui väljaarenemata noorvormis. 

B. Osades nematoodi kudedes toimub iseeneslik rakkude ühinemine, mistõttu 

tekivad mitmetuumsed hübriidrakud ja sellega seoses rakkude üldhulk väheneb. 

C. Nematoodi osa rakke läheb iseeneslikku, organismi rakkude endi poolt 

reguleeritud surma ehk apoptoosi. See toimub nii, et nematoodi morfoloogiast 

pole seda näha ning loomakesel säiluvad kõik normaalseks eluks vajalikud 

funktsioonid. 

D. Nematoodi arengu käigus hävitavad tema immuunsüsteemi õgirakud selektiivselt 

osa keharakke, mis aga ei takista loomakese normaalset väljaarenemist ja tema 

füsioloogilisi funktsioone. 

E. Osades väljakujunemata nematoodi keharakkudes blokeeritakse ära rakutsükli 

metafaas ning sellised rakud ei jagune enam kunagi, mille tõttu täiskasvanud 

loomakeses ongi selle võrra vähem rakke. 
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Ökoloogia 

Küsimus 49.     2 punkti  

Hardy-Weinbergi tasakaaluseisundi korral on genotüüpide sagedus määratud alleelide 

sagedusega ja need jäävad põlvkonniti muutumatuks kui: 

1. Populatsioon on väga suur 

2. Kõik ristumised on vabad 

3. Mutagenees puudub 

4. Populatsioon on isoleeritud (geenivoolu pole) 

5. Kõik genotüübid on võrdse kohasusega st looduslik valik puudub 

6. Selline ideaalpopulatsioon ei evolutsioneeru 

  

Millised neist väidetest on õiged ? 

A. Ükski variant pole õige 

B. 1,2,4,5 

C. 2,3,4 

D. 6 

E. Kõik variandid on õiged 

 

Küsimus 50.     2 punkti  

Invasiivsete liikide tegelik geneetiline varieeruvus uues elupaigas võib olla tegelikult 

eeldatavast suurem sest . . . 

A. … liigid on läbinud geneetilise pudelikaela 

B. ... korduvad sisseränded vähendavad inbriidingut ja suurendavad geneetilist 

mitmekesisust 

C. ... nende evolutsioon on peatunud ja looduslik valik ei eemalda kahjulikke alleele 

D. ... invasiivsete liikide geneetiline varieeruvus uues elupaigas on tegelikult madal, 

paljunetakse eelkõige vegetatiivselt/aseksuaalselt ja välditakse seega inbriidingut 

E. ... nad käituvad kohalike liikide suhtes agressiivselt ja neil on seetõttu kohalike 

ees reproduktiivne eelis 
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Küsimus 51.    2 punkti  

Taimed on mutatsioonide suhtes märksa vastupidavamad kui loomad. Taimede seas 

leidub ka eluvõimelisi polüploidseid (mitmekordistunud kromosoomigarnituuriga) 

isendeid ning ka paljunemisvõimelisi liikidevahelisi hübriide. Polüploidse liini 

püsimajäämiseks on vaja ületada mitmeid piiranguid. Kuna polüploidsied isendeid tekib 

üldiselt korraga vähe, mängib siin suurt rolli juhuslikkus. 

 

Miks on polüploidsed taimed sageli viljatud? 

1. Ristumisel diploidse vanemliiniga võivad tekkida viljatud triploidsed isendid 

(probleemid endospermi arengus ja meioosis). 

2. Polüploidil võib olla ka muutunud mõni oluline paljunemist määrav tunnus, nt 

õitsemisaeg 

3. Polüploididel on mitoos häirunud 

4. Üldjuhul ei sobi polüploididele samasugused tolmeldajad kui nende diploidsele 

vanemliinile 

5. Toitainete ülekanne polüploidsest emataimest seemnesse on häirunud 

 

Õige väitekombinatsioon on 

A. 2, 3 

B. 1, 5 

C. 4 

D. 3 

E. 1, 2 
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Küsimus 52.    2 punkti  

Miks on evolutsiooniliselt kujunenud nii, et tedremängudel on emased see osapool, kes 

valib meeldiva isase, mitte vastupidi? 

A. Isased on enda eksponeerimise ja mänguterritooriumi kaitsmisega liiga hõivatud, 

et emaseid omavahel võrrelda 

B. Kuna tedrepojad on pesahülgajad ja suudavad varakult ise toitu leida, ei ole 

isaslinnu panustamine nende kasvatamisse vajalik 

C. Emastel ei ole vaja omavahel võistelda, sest isaseid jätkub niikuinii kõigile 

D. Isaslindudel ei ole reaalset territooriumi, mille ressurssidest võiks emastel 

pesitsusajal kasu olla 

E. Emaslinnud investeerivad järglastesse rohkem kui isased - neil on isase halbade 

geenide korral rohkem kaotada. Isased võivad paarituda mitme eri kvaliteediga 

emasega, samas kui emasel saab korraga olla vaid üks pesakond. 

 

Küsimus 53.    2 punkti  

Aletegemist kasutatakse laialdaselt põlluharimiseks troopilistes vihmametsades. Selle 

käigus raiutakse teatud alal metsas puud maha, põletatakse ära ning nii vabastatud ja 

väetatud maad kasutatakse põllumajanduskultuuride kasvatamiseks 2-3 aastat. Pärast 

seda antud lapp hüljatakse ja kasutatakse teisi maatükke, kus korratakse sama protsessi. 

Suurte vihmametsa alade puhul sellist tehnikat aga rakendada ei sobi. Milline allpool 

toodutest on sellele parimaks põhjenduseks? 

A. Põllukultuurid eritavad mulda aineid, mis takistavad metsataimede kasvu samas 
paigas pärast põllutaimede kasvatamise lõppu. 

B. Aletamise käigus muutub maapind erosioonile avatuks ja mitmed vajalikud 
mineraalid uhtuvad mullast välja 

C. Atmosfääri keskmine süsinikdioksiidi tase langeb tugevasti, kui mets maha 
raiutakse 

D. Maha raiutud puude põletamise käigus satub atmosfääri suures hulgas 
süsinikdioksiidi. 

E. Kõik eelnevad väited on väärad, sest alendus on hea ning sobilik meetod laiade 
majanduslikult vähekasulike troopilise vihmametsade aluse maaalade 
rakendamiseks. 
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Küsimus 54.    1 punkt  

Allpool on toodud kahe looma (X ja Y) ainevahetuse kiiruse sõltuvus ümbritseva 

keskkonna temperatuurist. Missugused allpool toodud variantidest võiksid olla nendeks 

loomadeks? 

 

 

Joonis 11. Loomade X ja Y ainevahetuse kiiruse sõltuvus keskkonn temperatuurist. 

A. X – kass, Y - sisalik 

B. X – elevant, Y – hiir 

C. X – pääsuke, Y – hiir 

D. X – heeringas, Y – lehekonn 

E. X – lehekonn, Y – pääsuke  
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Küsimus 55.    1 punkt  

Võttes vaatluse alla ühe järve koosluse leiame, et selles on fütoplanktoni produktiivsuse 

suhe zooplanktoni produktiivsusesse 9,5:1. Milles väljendub selle leiu vastavus 

ökosüsteemisisese energia ülekandeprintsiibiga? 

 

A. Fütoplanktoni moodustavad väikesed loomad, kes söövad zooplanktonit. 

B. Zooplanktoni moodustavad väikesed loomad, kes söövad fütoplanktonit. 

C. Umbes 10% energiast liigub fütoplanktonilt zooplanktonile 

D. Umbes 10% energiast liigub zooplanktonile fütoplanktonile. 

E. Umbes 90% energiast liigub fütoplanktonilt zooplanktonile. 

F.          Umbes 90% energiast liigub  zooplanktonile fütoplanktonile. 

 

Küsimus 56.    1 punkt  

Nõmme-tähniksinitiib (Phengaris arion L.) on Euroopas levinud liblikaliik, kelle 

esindajaid leidub ka Eestis. Sellele liigi valmikutele on iseloomulik oma munade 

munemine nõmm-liivatee lehtedele. Taimel arenevad kasvavatest õitest ning seemnetest 

toituvad röövikud 2-3 nädalat, omandades umbes 1% lõplikust kehamassist. Esimeses 

kasvujärgus on röövikud kannibalistlikud. Kokku kestuvad röövikud kolm korda. 

Neljandas kasvujärgus laskuvad nõmme-tähniksinitiiva röövikud maapinnale, kus nad 

jäävad liikumatult ootama teatud rautsikuliigi sipelgaid, kes nad oma kolooniasse 

kannavad. Sipelgapesas hakkavad röövikud toituma sipelgatest. Milline järgnevatest on 

kõige tõenäolisemaks interaktsiooni tüübiks antud liblikaliigi ja sipelgate vahel? 

 

A. mutualism 

B. parasitism 

C. altruism 

D. kommensialism 

E. konkurents 

 

 


