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Eesti koolinoorte 51. bioloogiaolümpiaad 

Lõppvooru küsimustik gümnaasiumile 
 

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

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

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

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

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

Teie ees on valikvastustega küsimustik, milles on 

kokku 59 küsimust. Iga õige vastus annab sõltuvalt 

küsimuse raskusastmest 0,25 kuni 4 punkti. Vale vastus miinuspunkte ei anna. Kõigile 

küsimustele õigesti vastamine annab kokku  112 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 (ära kasuta 

harilikku pliiatsit).  

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.  

NB! Vastustelehel ei tohi teha parandusi. 

Küsimustele vastamiseks on aega A osas 120 min ja B osas 60 min. 

Jõudu tööle ! 
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     A osa 
Loomateadused 

Küsimus 1     2 punkti 

Allantois on oluline organ amniootide arengus. Milline väidete 1 – 6 kombinatsioon (A - F) 

on allantoisi kohta õige?  

1. Allantois on peamine lämmastikku sisaldavate jääkainete kogumise ja eritamise organ 

embrüos.  

2. Allantois areneb inimestel rebukoti laest tekkiva ürgsoole tagaosast. 

3. Lindudel areneb allantois rebukoti ja ürgsoole vahelise ala sopistusest.  

4. Allantois mängib olulist rolli  imetajate nabaväädi arengus.  

5. Ürgimetajatel toimib allantois gaasivahetusorganina.  

6. Kukkurloomadel on allantois avaskulaarne ning ei ühine koorioniga.  

Kombinatsioon : 

A. 1 

B. 1, 2, 4 

C. 2, 3, 4 

D. 1, 3, 4, 5 

E. 1, 2, 4, 6 

F. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Küsimus 2     5 x 0,4 = 2 punkti 

Tiiva struktuur  ja funktsioon on tunnused, mida kasutatakse putukaseltside eristamiseks. Vii 

allpooltoodud tabelis kokku putukaseltsi nimi talle vastava tiivatüübi kirjeldusega. 

A. Odonata 
(kiililised) 

1. Üks paar tiibu, teine tiivapaar on muundunud sumistiteks.  

B. Diptera 
(kahetiivalised) 

2. Kaks paari kilejaid tiibu.  

C. Orthoptera 
(sihktiivalised) 

3. Tiibadeta 

D. Lepidoptera 
(liblikalised) 

4. Kaks paari tiibu, eestiivad on nahkjad, tagatiivad kilejad.  

E. Phthiraptera 
(Anoplura) (täilised) 

5. Kaks paari tiibu, tiivad on kaetud väikeste soomustega.  
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Küsimus 3     1 punkt  

Kiletiivaliste putukate (näiteks mesilaste ja sipelgate) sugu on määratud haplodiploidse 

kontrollsüsteemi abil. Soo määrab ära indiviidi kromosoomikomplektide arv. Viljastamata 

munarakust areneb isane indiviid, viljastatud munarakust aga emane. Joonisel 1 on kujutatud 

näide kiletiivaliste kolmest põlvkonnast ja nendevahelisest paaritumisest. 

 

 
Joonis 1. Haplodiploidne soo määramise mehhanism. Alleelid on tähistatud tähtedega, 

indiviidid numbritega. 

 

Millise numbriga tähistatud indiviidid on emased? 

A. 1, 3, 5, 4 

B. 2, 6, 5, 4 

C. 3, 6 

D. 1, 2, 5, 4 

E. 2, 5, 4 
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Küsimus 4      2 punkti 

Milline järgenvatest iseloomustajatest lubab rannalt leitud looma määrata okasnahkseks? 

A. Radiaalsümmeetrilised ogade ja ambulakraaljalgadega täiskasvanud. 

B. Radiaalsümmeetrilised selgmiselt asuva õõnsa seljakeelikuga täiskasvanud.  

C. Eksoskelett koos neelus asetsevate lõpusepiludega ja ambulakraaljalgadega. 

D. Radiaalsümmeetrilised mantliõõnega täiskasvanud. 

 

Küsimus 5      2 punkti 

Putukatel on kirjeldatud teatud protsessi, mida nimetatakse kestumiseks. Alljärgnevalt on 

kestumise kohta esitatud hulk väiteid (1 – 5). Milline väitekombinatsioonidest A – D on 

tõene. 

Väited : 

(1) Putukate eksoskelett koosneb peamiselt kitiinist ja valkudest.  

(2) Kitiini struktuur on sarnane bakterite rakukesta peptidoglükaaniga. 

(3) Pole avastatud kitiini lagundavat ensüümi. 

(4) Kestumine esineb kõigil lülijalgsetel. 

(5) Ainsad piirkonnad, mis ei ole kaetud eksoskeleti poolt on keha ja jäsemete vahelised 

liigesed.  

Kombinatsioonid : 

A. 1, 2, 4, 5 

B. 1, 4                   

C. 1, 3, 4, 5 

D. 1, 5 

E. 3, 5 
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Küsimus 6     1 punkt 

Mõned varesed toituvad tigudest. Selleks tõusevad nad teoga õhku ja siis pillavad õhust maha, 

et koda läheks katki ja lind pääseks toitva sisuni.  Teadlased jälgisid vareste käitumist ja 

koostasid graafikud, milles ühes oli arvesse võetud kukutamise kõrgus ja tigude kukutamiste 

kordade arv ning teises lennuaeg (kukutamiste arv x kukutamise kõrgus) ja kukutamise 

kõrgus. Võttes arvesse eeltoodud infot ning alltoodud graafikuid, siis milline kõrgus oleks 

vareste jaoks optimaalne tigude kukutamiseks ja seeläbi toidu kättesaamiseks ? 

 
Joonis 2. Tigude kukutamiste arv vareste poolt ja vareste lennuaeg kukutamisel.   

 

A. 2 meetrit 

B. 3 meetrit 

C. 5 meetrit 

D. 7 meetrit 

E. 15 meetrit 
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Küsimus 7      4 x 0,5 = 2 punkti 

Loomadel on erinev energiavajadus, mis on tingitud liigi metabolismi kiirusest, looma 

liikuvusest ja elukoha tingimustest.  Samuti kasutavad loomad oma eripärast tulenevalt 

energiat erinevalt. Põhiainevahetus on looma elushoidmiseks vajalik energia hulk. Märgi 

diagrammil olev täht õige looma kasti. 

 
 

Diagramm 1. Loomade aastane energiavajadus ja energiakulu erinevates eluprotsessides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-kg kaaluv isane 
adeelia pingviin 
Antarktikas 

0,025-kg kaaluv 
emane hiir 
parasvöötmes 
Põhja-Ameerikas 

60-kg kaaluv naine 
parasvöötmes 

4-kg kaaluv emane 
madu 
(Drymarchon 
couperi) lähis-
troopilikas Põhja-
Ameerikas 
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Küsimus 8     2 punkti 

Süstik-kakssuulase (Dicrocoelium dendriticum) täiskasvanud isendid parasiteerivad peamiselt 

lammastes, kelle roojaga väljuvad nende munad keskkonda. Maas lebavad munad sööb ära 

tigu, kelle sees arenenevad munadest  miratsiidiid ehk ripslased (ripsmetega kaetud vastsed). 

Miratsiidid arenevad edasi tserkaarideks e. händlasteks (sabaga vastseteks), kes väljuvad teo 

kehast limapalli sees. Ühe limapalli sees on palju vastseid.  Sabaga vastsed  sööb ära sipelgas, 

kelle sees enamus tserkaare arenevad metatserkaarideks (tserkaar, kes ümmistub). Kuid üks 

vastne  paljudest jääb  tserkaariks (ei arene edasi metatserkaariks)  ning suundub sipelga 

neeluganglioni juurde, et mõjutada  sipelga käitumist.  

Sipelgas ronib õhtu saabudes tserkaari mõju tõttu rohukõrre tippu, kus ta jääb ootama 

rohusööjat, kes ta ära sööks. Kui ükski rohusööja pole sipelgat ära söönud, siis hommiku 

saabudes jätkab sipelgas oma päevaseid tegevusi. Järgmisel õhtul  ronib ta jälle rohukõrre 

otsa. Selline tsükkel kordub seni, kuni sipelgas, kelle sees on metatserkaarid ja tserkaar, 

süüakse koos  ära. Sööjaks on tavaliselt lammas. See vastne, kes jäi tserkaariks sureb ilmselt 

maomahlade tõttu. Kuid metatserkaarid (ümmistumine kaitseb maomahlade eest), kes olid 

sipelga sees, jäävad ellu ja teevad  läbi moonde, mille tulemusena muutuvad nad täiskasvanud 

süstik-kakssuulasteks. Milline peremees on sipelgas süstik-kakssuulasele? 

A. Peremees 

B. Vaheperemees 

C. Lisaperemees 

D. Säilitusperemees 
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Küsimus 9     5 x 0,4 = 2 punkti 

Vii  joonisel kujutatud südamed kokku õige loomarühmaga. Selleks kirjuta südame juures 

olev täht õige taksoni kasti. Jooniste vasakul poolel on kujutatud südame paremat poolt ja 

paremal poolel südame vasakut poolt. Punasega on kujutatud arteriaalset verd ning sinisega 

venoosset verd. 

 
Joonis 3. Südame-veresoonkond erinevates loomarühmades. 

 

Kalad Kahepaiksed Roomajad Linnud Imetajad 
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Järgnevad küsimused 10 - 12  põhinevad 

limustel. 

 

Joonisel 4 on kujutatud üldistatud limuse 

anatoomia. 

 
 

 

 

Küsimus 10     1 punkt 

Mis elundkond on joonisel 4 toodud tumesinise värviga? 

A. Vereringe 

B. Suguelundkond 

C. Seedeelundkond 

D. Närvisüsteem 

E. Tugielundkond 

 

Küsimus 11     1 punkt 

Mis elundkond on joonisel 4 toodud kollase värviga? 

A. Vereringe 

B. Suguelundkond 

C. Seedeelundkond 

D. Närvisüsteem 

E. Tugielundkond 

 

Küsimus 12     1 punkt 

Mis elund on joonisel 4 märgitud numbriga 18? 

A. Keel 

B. Kõristi 

C. Kobijad 

D. Hambad 

E. Hõõrel 
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Inimese füsioloogia 

Küsimus 13     2 punkti 

Milline allkirjeldatud olukordadest kutsub kõige suurema tõenäosusega esile ketogeneesi ehk 

ketokehade tootmise aktiveerumise suhkruhaigust mittepõdeval patsiendil. Patsiendi päevase 

füüsilise koormuse määr on ligilähedane linnas töötava postiljoni omaga ja patsient on 

meessoost.  

A. Ohter kuiva punase veini ja linnuliha tarvitamine, kusjuures muus osas vastab 

patsiendi päevane toidusedel toitumisteadlaste poolt soovitatavale 

B. Mitmenädalane paastumine, mille käigus päevane tarbitud kalorite hulk ei ületa 1100 

kcal  

C. Igapäevane toidusedel, milles on üleesindatud süsivesikud ja valgud, puuduvad aga 

rasvad 

D. Ebaregulaarne ja kiirustades (nö. käigu pealt) söömine päevase kaloritehulgaga 3300 

kcal 

E. Pidevas stressiseisundis olemine muidu normilähedase päevase toidusedeli korral. 

Aeg-ajalt esineb lahja alkoholi liigtarvitamist (nt. 6 x 0,5 L õlut õhtu jooksul).   

 

Küsimus 14     2 punkti 

Taani füsioloogi Christian Bohri (füüsik Nils Bohri isa) järgi nime saanud nn. „Bohri efekt“ 

on seotud ühe hemoglobiini füsioloogiliselt olulise omadusega. Milline alljärgnevatest 

kirjeldustest on „Bohri efekt“ 

A. Hapniku kooperatiivne seondumine hemoglobiiniga ehk see, et ühe O2 molekuli 

seondumine hemoglobiiniga soodustab järgnevate O2 molekulide seondumist 

B. Asjaolu, et hemoglobiin koosneb kahest a- ja kahest ß-alaühikust 

C. Asjaolu, et vereplasma pH langemisel alla füsioloogilise väärtuse langeb hemoglobiini 

võime siduda molekulaarset hapnikku. 

D. Asjaolu, et süsinikmonoksiid CO on võimeline O2 hemoglobiinilt välja tõrjuma 

E. Asjaolu, et hapnikuga seotud hemoglobiin (nn. oksühemoglobiin) on helepunane ja 

muudab seetõttu arteriaalse vere helepunaseks. 
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Küsimus 15     1 punkt 

Millest sõltub rakuvälise vedeliku hapnikusisaldus ? 

A. Vereplasmas sisalduva albumiini omadustest. 

B. Vereplasmas sisalduva hemoglobiini omadustest. 

C. Valgetes verelibledes sisalduva albumini omadustest. 

D. Valgetes verelibledes sisalduva hemoglobiini omadustest. 

E. Punastes verelibledes sisalduva hemoglobiini omadustest. 

F. Vereplasmas sisalduva globuliini omadustest. 

 

Küsimus 16     3 punkti 

Alljärgneval joonisel on kujutatud lihasraku stimulatsioon ja kontraktsioon. Pallikesega 

tähistatud nooled kujutavad erineva id protsesse stimulatsiooni ja kontraktsiooni käigus. 

 

 

Joonis 5. Protsessid lihasraku stimulatsiooni ja kontraktsiooni käigus. 
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Milline alltoodud variantidest (A – E) kujutab endast sündmuste 1 – 6 õiget järjestust 

alates lihasraku stimulatsioonist närviraku poolt : 

Sündmused : 

1. Ca2+ tagasihaaramine tsütosoolist sarkoplasmaatilisse retiikulumi pärast 

lihasraku stimulatsiooni lõppu 

2. Ca2+ seondumine troponiinile muudab troponiini molekuli struktuuri ja 

selle tulemusena vabanevad müosiini jaoks seni troponiini poolt 

blokeeritud seondumiskohad aktiini filamendil 

3. Aktsioonipotentsiaal levib mööda sarkolemmi ja piki transversaaltorukest 

4. Troponiin hakkab uuesti blokeerima müosiini seondumiskohti aktiini 

filamendil 

5. Aktsioonipotentsiaal kutsub esile Ca2+ vabanemise sarkoplasmaatilisest 

retiikulumist 

6. Müosiini molekuli „roomamine“ aktiini filamendil põhjustab 

lihaskontraktsiooni 

Variandid : 

A. 1? 2? 3? 4? 5? 6 

B. 3? 5? 2? 6? 1? 4 

C. 5? 2? 6? 1? 4? 3 

D. 3? 4? 1? 2? 5? 6 

E. 4? 6? 2? 1? 3? 5 
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Küsimus 17      3 punkti 

Sukeldumisel umbes 20 meetri sügavusele vette ja puhta hapniku hingamisel suureneb 

sukelduja veres hapniku osarõhk olulisel määral. See võib põhjustada umbes ühe tunni 

jooksul sukelduja surma. Miks on hapnik sellistes oludes nii ohtlik? Kuidas mõjutab füüsiline 

aktiivsus hapniku mõju? 

A. Hapniku toksilisus on tingitud kudede langenud võimest moodustada 

kõrge energiaga fosfaatsidemeid ning aju verevoolu vähenemisest. 

Füüsiline aktiivsus tingib haiguse sümptomite varasema ilmnemise 

ning raskema kulu. 

B. Hapniku toksilisus on tingitud kudedes suurenenud kõrge energiaga 

fosfaatsidemete moodustumisest ning aju verevoolu vähenemisest. 

Füüsiline aktiivsus tingib haiguse sümptomite hilisema ilmnemise ning 

kergema kulu. 

C. Hapniku toksilisus on tingitud kudedes gaasimullide moodustumisest. 

Füüsiline aktiivsus tingib haiguse sümptomite varasema ilmnemise 

ning raskema kulu. 

D. Hapniku toksilisus on tingitud kudedes gaasimullide moodustumisest. 

Füüsiline aktiivsus tingib haiguse sümptomite hilisema ilmnemise ning 

kergema kulu. 

E. Hapniku toksilisus on tingitud kudedes suurenenud kõrge energiaga 

fosfaatsidemete moodustumisest. Füüsiline aktiivsus tingib haiguse 

sümptomite hilisema ilmnemise ning kergema kulu. 

F. Hapniku toksilisus on tingitud kudede langenud võimest moodustada 

kõrge energiaga fosfaatsidemeid ning aju verevoolu vähenemisest. 

Füüsiline aktiivsus ei mõjuta haiguse sümptomite ilmnemist. 
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Küsimus 18      2 punkti 

Inimese silma võrkkesta erinevad piirkonnad võimaldavad näha objekte erineva teravusega. 

Milline võrkkesta piirkond võimaldab maksimaalse teravusega nägemist? 

A. Kepikeste piirkond võrkkesta äärealal. 

B. Kepikeste piirkond võrkkesta keskosas. 

C. Nägemisnärvi piirkond võrkkesta perifeerses osas 

D. Kolvikeste piirkond võrkkesta keskosas. 

E. Kolvikeste piirkond võrkkesta äärealal. 

F. Võrkkesta keskel asuv nägemisnärvi piirkond 

 

Küsimus 19      2 punkti 

Milline järgnevatest kemoretseptorite kohta käivatest väidetest on tõene? 

A. Nad katavad kogu reetina peale optilise diski piirkonna. 

B. Neid leidub suures hulgas teos (sisekõrvas). 

C. Neid on suures hulgas haistmisepiteelil 

D. Nad on seotud eeskätt süvatundlikkusega. 

E. Nad katavad kogu konjuktiivi peale optilise diski piirkonna. 

F. Neid leidub suures hulgas poolringkanalites (sisekõrvas).  

 

Küsimus 20      2 punkti 

Myastenia gravis  on autoimmuunne lihashaigus, mille puhul organismis tekkinud 

autoantikehad blokeerivad atsetüülkoliini seondumiskohti neuromuskulaarsel lõpp-plaadil. 

Milline järgnevateks võiks sellest teadmisest lähtuvalt olla kõige tõenäolisemalt selle haiguse 

üheks sümptomiks? 

 

A. Säärelihaste pidevad kontraktsioonid  

B. Higierituse tõus 

C. Veresoonte laienemine üle keha 

D. Kätevärin 

E. Neelamisraskused 
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Küsimus 21      3 punkti 

Allpool toodud graafikul on kujutatud fenoolpunase eritamist konna poolt. Oletades, et konna 

neerud töötavad sarnaselt inimese omadega, vasta allpool toodud küsimusele. 

Joonis 6. Graafik fenoolpunase eritamise kohta konna poolt. 

 

Miks fenoolpunase plasmakontsentratsiooni 0,05 mg/ml juures selle eritamise graafiku tõus 

järsult muutub? 

A. Filtratsioonile on isemoolulik aeglustumine pärast mingi teatud ainespetsiifilise 

kontsentratsiooni saavutamist plasmas. 

B. Filtratsioonile on iseloomulik intensiivistumine pärast mingi teatud ainespetsiifilise 

kontsentratsiooni saavutamist plasmas. 

C. Sekretsiooni toimumiseks pole väiksemad kontsentratsioonid piisavad. 

D. Sekretsiooni läbi viivad kandurid küllastuvad selle kontsentratsiooni juures 

E. Reabsorptsiooni lülitub mingi teatud ainespetsiifilise kontsentratsiooni saavutamisel 

välja. 

F. Reabsorptsiooni läbi viivad kandurid küllastuvad selle kontsentratsiooni juures. 
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Küsimus 22      2 punkti     

Seda, millisesse neljast AB0-süsteemi vererühmast (A, B, AB, 0) inimese veri kuulub, saab 

määrata nn. koagulatsioonitestiga. Koagulatsioonitestis  lisatakse inimese vereproovile anti-A 

ja/või anti-B antikeha ning jälgitakse, millise antikeha korral koagulatsioon aset leiab (või ei 

leia). Koagulatsioonitesti põhimõte on esitatud joonisel 7.   

 

 
Joonis 7. Koagulatsioonitesti põhimõte. 

Ühe veredoonori vere koagulatsioonitest andis järgmise tulemuse : 

Anti-A ja Anti-B-ga Anti-A-ga Anti-B-ga Negatiivne kontroll 

(antikehi ei lisatud) 

    
  

Joonis 8.  Veredoonori vere koagulatsioonitest. 
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Milline alljärgnevatest väidetest on õige : 

A. Selle inimese veri sisaldab anti-B antikehi 

B. Selle inimese vanemad pidi olema A- ja 0-vererühmaga 

C. Vereülekandel ei tohi sellele inimesele anda ei A- ega B-tüüpi verd 

D. Selle inimese punastel verelibledel on B-tüüpi antigeenid 

E. Selle inimese verd võib kanda üle nii B- kui 0-vererühma indiviididele 

 

Küsimus 23  20 x 0,2 = 4 punkti   

Inimkehas on arvukalt rakke või moodustisi, mis on saanud endale nimetuse mõne teadlase 

järgi. Järgnevalt ongi toodud loetelu sellistest rakkudest või muudest objektidest. Vii iga 

objekt kokku talle tema funktsiooniga (A - J) ning talle vastava organiga (K - T). Üks 

funktsioon või organ võib kuuluda kokku mitme erineva objektiga.  

 

Objektid Funktsioonid Organid 

1. Kupfferi rakud A. Elektriline isoleerimine K. Testised 

2. Sertoli rakud B. Replikatsiooni käigus 

mahajääval ahelal sünteesitavad 

DNA fragmendid 

L. Maks 

3. Bowmani kapsel C. Testosterooni tootmine M. Kõigis organites 

4. Langerhansi saarekesed D. Geenide inaktivatsioon N. Neer 

5. Leydigi rakud E. Sekretoorsete vesiikulite 

moodustamine 

O. Emakas 

6. Schwanni rakud F. Arenevate spermide toitainetega  

varustamine 

P. Närvisüsteem 

7. Barri kehake G. Osteotsüütide verega varustatuse 

tagamine 

Q. Nahk 

8. Golgi kompleks H. Vere ultrafiltratsioon R. Luud 

9. Okazaki fragmendid I. Glükagooni ja insuliini tootmine S. Põrn 

10. Haversi kanalid J. Immuunsüsteemi teatud rakud T. Pankreas 
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Objekt Funktsioon Organ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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Taimeteadused 

Küsimus 24     2 punkti 

Graafik kujutab erinevate auksiini kontsentratsioonide mõju taime juuretele ja maapealsetele 

osadele. 

 
Joonis 9. Auksiini mõju taime juurte ja maapealsete osade kasvule.  

Milline väitekombinatsioon on selle joonise põhjal õige : 

 

1. Auksiini madalad kontsentratsioonid stimuleerivad juurte arengut, kuid ei mõjuta 

maapealseid osi. 

2. Auksiini kõrged kontsentratsioonid stimuleerivad maapealseid osi, kuid ei mõjuta juuri. 

3. Väga kõrged auksiini kontsentratsioonid inhibeerivad nii juurte kui maapealsete osade 

kasvu. 

4. Juuri mõjutavad auksiini kõrged kontsentratsioonid rohkem kui maapealseid osi. 

Kombinatsioonid :  

A. 1, 2, 3 

B. 1, 3 

C. 1, 2 

D. 2, 3, 4 

E. 3, 4 
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Küsimus 25     2 punkti 

Mitu meioosi tehakse läbi protsessi käigus, kus ühest mikrosporotsüüdist (tolmutera 

emarakust) tekib 4 tolmutera, millest igasühes on 2 spermiumi ja 1 vegetatiivne rakk? 

 

A. 0 

B. 1 

C. 3 

D. 4 

E. 12 

 

Küsimus 26     2 punkti 

Joonisel  on kujutatud ühe taime lehe ristlõik vaadelduna valgusmikroskoobi all. Millisesse 

rühma kuulub see taim? 

 

 

 

A. kserofüüt C4 ainevahetuse ja C4 anatoomiaga 

B. kserofüüt CAM-ainevahetuse ja CAM anatoomiaga 

C. mesofüüt 

D. veesisene hüdrofüüt 

E. ujulehtedega hüdrofüüt 

 

Joonis 10. Taimelehe ristlõige. 

 

Küsimus 27      2 punkti 

Lõhnatu imelille (Mirabilis jalapa) õied võivad olla nii punast, roosat kui ka valget värvi. 

Punaste või valgete õitega taimedel on värvust määravas lookuses alleelid homosügootsed. 

Punast värvust määrav alleel on mittetäielikult dominantne valge suhtes ja põhjustab 

heterosügootses taimes roosade õite tekke ehk intermediaarsuse valget värvust määrava alleeli 

poolt (jätkub järgmisel leheküljel). 
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Sordipuhast valget ja punast taime ristati omavahel ja saadi F1 hübriidne põlvkond taimi. F1 

hübriide ristati omavahel ja saadi F2 põlvkond. Kui suur osa taimedest F2 põlvkonnast on 

roosade õitega? 

 

A. 1:4 

B. 1:2 

C. 3:4 

D. 9:16 

E. 3:16 

 

 

Küsimus 28     2 punkti   

Millised õiediagrammid vastavad loetletud tunnustele : õietupel ja õiekroonil on igas keerus  

sama arv osi, tolmukate arv on kaks korda suurem kui tupplehtede ja kroonlehetede arv ning 

emakas on viie viljalehega : 

 

 
Joonis 11. Õiediagrammid. 

 

A. I, II ja IV 

B. II ja III 

C. III ja IV 

D. I, II ja III 

E. I ja IV 
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Küsimus 29     1 punkt 

Milline järgnevate väidete hulgast kirjeldab kõige olulisemat erinevust katteseemnetaimede ja 

paljasseemnetaimede vahel : 

 

A. Paljasseemnetaimede spermidel on vees edasiliikumist võimaldavad viburid, 

katteseemnetaimede spermid on aga õietolmus 

B. Paljasseemnetaimedel seemned puuduvad, katteseemnetaimedel on seemned 

aga olemas 

C. Paljasseemnetaimedel areneb seeme seemnealgmest, katteseemnetaimedel aga 

sigimikust 

D. Paljasseemnetaimedel puudub sigimik, millest areneks vili; 

katteseemnetaimedel aga on sigimikud olemas ja nendest tekivad viljad 

E. Paljasseemnetaimede on kuivad soomusjad viljad, katteseemnetaimedel aga 

pehmed mahlased viljad 

 
 

Küsimus 30     2 punkti 

Joonisel on toodud skemaatiline õistaime seemnealge. Millisega järgmistest struktuuridest 

peab tolmutera ühe spermiumi tuum ühinema, et tekiks sügoot? 

 

 

Variandid 

A 

B 

C 

D 

E 

Joonis 12. Õistaime seemnealge.  
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Küsimus 31     2 punkti 

Botaanik pani tähele, et prooviks võetud taimelehes on õhulõhed kogu päeva jooksul suletud. 

Oma proovi andis ta oma taimebiokeemikust kolleegile analüüsida. Taimebiokeemik pani 

tähele, et kui taimele öisel ajal anda radioaktiivset süsinikku sisaldavat CO2, siis koguneb 

radioaktiivne süsinik orgaaniliste hapete koosseisus esmalt vakuoolis. Järgneva päeva jooksul 

lülitus radioaktiivne süsinik kloroplastides sünteesitavate suhkrute koosseisu. Millisele 

järeldusele taimebiokeemik jõudis : 

 

A. Taim fikseerib süsinikku CAM ainevahetusraja kaudu 

B. Tegemist on C4 taimega 

C. Tegemist on C3 taimega 

D. Taim kasutab kloroplastidena mitokondreid 

E. Süsiniku fikseerimine toimub erinevates rakkudes 

 

Küsimus 32      2 punkti 

Milliseid taimerakke kirjeldatakse? 

„Need rakud, mis asuvad tihedasti üksteise kõrval reas, on peamiseks fotosünteesi toimumise 

kohaks lehes. Kõigis neis on palju kloroplaste, mis võivad tsütoplasma voogamise teel liikuda 

valguse efektiivsema absorptsiooni jaoks optimaalsesse positsiooni.“ 

A. Valverakud 

B. Kollenhüümi rakud 

C. Kobekoe rakud 

D. Sammaskoe rakud 

E. Epidermaalsed rakud 

 

Küsimus 33     1 punkt 

Mis on köitraag? 

A. Kombits 

B. Kinnitus- ja ronivahend 

C. Kinnitus- ja kaitsevahend 

D. Püünis 

E. Roni- ja säilitusvahend 

F. Kaitsevahend 
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Küsimus 34     1 punkt 

Süsihappegaasi kontsentratsiooni suurendamisel õhus fotosünteesi kiirus ... 

A. väheneb 

B. ei muutu 

C. kasvab võrdeliselt CO2 kontsentratsiooniga (lineaarne sõltuvus, sirge) 

D. kasvab, kuni saavutab piirväärtuse (hüperboolne sõltuvus, platooga kõver) 

E. kasvab seda kiiremini, mida rohkem on CO2 (eksponentsiaalne sõltuvus) 

 

Küsimus 35     1 punkt 

Sahharoosi süntees toimub taimeraku: 

A. Kloroplasti stroomas 

B. Kloroplasti tülakoidides 

C. Mitokondrites 

D. Tsütoplasmas 

E. Peroksüsoomides 

 

Küsimus 36     1 punkt 

Millises järgnevatest töötava kloroplasti struktuuridest võiks olla suurim prootonite 

kontsentratsioon? 

A. Stroomas 

B. Fotosüsteem II reaktsiooni tsentris 

C. Kloroplasti sisemise ja välimise membraani vahel 

D. Tülakoidide luumenis 

E. Kristades 
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Küsimus 37     2 punkti 

Vaata järgnevat joonist ja otsusta, milline väidetest A – E on tõene X-iga tähistatud punktis 

toimuva kohta.  

    
Joonis 13. CO2 taimes neeldumise sõltuvus valguse intesiivsusest. 

A. Taim fotosünteesib selles punktis 

B. Fotohingamine on fotosünteesiga võrdsustunud 

C. CO2 kontsentratsioon on siin limiteerivaks faktoriks 

D. Taimes ei toimu rakuhingamist 

E. Pole piisavalt palju valgust, et fotosünteesiga alustada 
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Küsimus 38     8 x 0.5 = 4 punkti  

Allpool on toodud määramistabel ja kaheksa taime pildid, mis kõik on nummerdatud. 

Kasutades seda tabelit, määra piltidel kujutatud taimed ning kanna vastavate piltide numbrid 

õigetesse lahtritesse. Taime liiki sul teada vaja pole. Määra aga missugusesse sugukonda 

allpool toodud valikuvariantidest (A-F) iga taim kuulub ning kanna vastavad tähed sammuti 

tabelisse.   

A. Huulõielised 

B. Ristõielised 

C. Korvõielised 

D. Kõrrelised 

E. Roosõielised 

F. Liblikõielised 

Tees ja 
antitees 

 Pildi nr. 
(1 – 8) 

Sugukond 
(A – F) 

1.  Õied õiekatteta. Rööproodsed lehed……… … 2.      

–  Õied õiekattega. Võrkroodsed lehed……… … 3.      

2.  Õisik pööris   

–  Õisik tähk   

3.  Korvõisik …………………………………………...4     

–  Õied üksikult või teist tüüpi õisikus ……………….5     

 4.  Ainult ühte tüüpi õied: keelõied   

_ Kahte tüüpi õisi: keelõied ja putkõied   

5.  Õied aktinomorfsed ehk kiirjad ……………………..6     

–  Õied sügomorfsed ehk bilateraalsed ……………….. 7     

6.  Õied neljatised.    

–  Õied viietised.    

 7.  Õied kahehuulelised    

 Õied koosnevad tiibadest, purjest ja laevukesest   
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Joonis 14. Taimed 1 - 8.



28 

 

Ökoloogia 

Küsimus 39      2 punkti 

Kaks liiki nektaritoidulisi linde toituvad samal niidul. Mõlemad liigid on migreerunud 

talvitusaladelt, arvestatava vahemaa kauguselt sellele niidule. Jõudmaks sigimisaladele 

peavad mõlemad liigid veel edasi rändama. Iga isend omab niidul kindlat 

toitumisterritooriumi ning kõik toituvad vaid ühe taimeliigi nektarist.  

Millised on kaks peamist toitainet, mida nektar annab? 

A. rasv ja valgud 

B. õietolm ja süsivesikud 

C. süsivesikud ja valgud 

D. rasv ja süsivesikud  

E. vesi ja valgud 

 

Küsimus 40      2 punkti 

Hõlmikpuu ehk ginko (Ginkgo biloba) on puu, mis kuulub ainsa tänapäevani säilinud liigina 

hõlmikpuutaimede hõimkonda. Saastusele ja heitgaasidele vastupidavuse tõttu kasutatakse 

teda Euroopas linnahaljastuses. Miks võib haljastuses näha vaid isastaimi? 

A. Emastaimed toodavad väga halva lõhnaga seemneid, mistõttu eelistatakse kasutada 

isastaimi 

B. Sest emastaimed surid välja - tegemist on vegetatiivselt paljuneva liigiga 

C. Emastaimi kasvatatakse seemnete saamise eesmärgil, isastaimed mis seemneid ei 

tooda jäävad üle haljastuse jaoks 

D. Tegemist on eostaimega, isastaimel ja emastaimel ei ole võimalik palja silmaga vahet 

teha 

E. Emastaimed on keskkonnamürkidele tundlikumad, isastaimede kasutamine on 

haljastuse seisukohalt kindlam 
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Küsimus 41     2 punkti 

Mida järgnevatest võiks nimetada superparasitismiks? 

A. Nudipaelussi (Taenia saginata) võimet produtseerida ööpäevas mitmeid sadu 

tuhandeid mune. 

B. Chagas’i tõve põhjustaja Trypanosoma cruzi võimet levida teiste inimeste parasiitide – 

röövlutikate (perekond Reduvidae) – abil. 

C. Toksoplasmoosi tekitaja Toxoplasma gondii võimet moodustada nakatunu kehas 

bradüzoiite sisaldavaid tsüste, mis on võimelised peremeesorganismi nõrgenedes 

paljude aastate pärast uuesti aktiveeruma ja uuesti paljunema hakkama. 

D. Naaskelsaba (Enterobius vermicularis) võimet sama peremeest oma munadega 

nakatada. 

E. Düsenteeria siseamööbi (Entamoeba histolytica) võimet kahjustada paljusid kudesid, 

põhjustada nii koliiti, hepatiit, naha amöbiodaasi, abstsesside teket ajusse kui 

kopsudesse ja palju muud. 

 

Küsimus 42     4 punkti 

Need kolme liiki maavindid elavad Galapagose saartel (joonisel 15 on toodud saare andmed). 

Kuidas seletada noka suuruse varieeruvust vastavalt joonisele? 

 

Joonis 15. Maavindi liigi arvukuse ja nokasuuruse seos erinevatel saartel.  
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A. Mida suurema nokaga lind, seda rohkem neid linde on, sest nad saavad süüa ka väikest 

toitu. 

B. Väiksema nokaga linnud on rohkem levinud, kuna nad on ka ise väiksemad ja saavad 

elada saartel kus on vähe toitu ja kus suured vindid välja sureksid. 

C. Nokasuuruse varieeruvusel on määravaks teguriks lõhestav valik, mis on saavutanud 

oma maksimumi Pinta ja Marchena saarel, kus esinevad kõik kolm liiki. Noka suurus 

on plastiline tunnus, mis nähtub sellest et G.fortise ja G.fuliginosa noka suuruse 

optimum Floreana & San Cristobali saartel on teistsugune kui Daphne ja Los 

Hamanose saarel. 

D. Nokasuuruse varieeruvusel on määravaks teguriks stabiliseeriv valik, mis on 

saavutanud oma maksimumi Daphne ja Los Hamanose saarel. Noka suurus on 

plastiline tunnus, mis nähtub sellest et G.fortise ja G.fuliginosa noka suuruse optimum 

Floreana & San Cristobali saartel on teistsugune kui Pinta & Marchena saarel. 

E. Nokasuuruse varieeruvusel on määravaks teguriks konkurents ökoloogilistele 

niššidele, mis on saavutanud oma maksimumi Pinta & Marchena saarel, kus esinevad 

kõik kolm liiki. Noka suurus on plastiline tunnus, mis nähtub sellest et G.fortise ja 

G.fuliginosa noka suuruse optimum Floreana & San Cristobali saartel on teistsugune 

kui Daphne ja Los Hamanose saarel. Saartel, kus on vähem linnuliike, on vaba 

ökoloogiline nišš laiem ja seetõttu nokasuurused teistsugused, kui olukorras kus nišid 

on hõivatud. 
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Küsimus 43     3 punkti 

On teada, et looduslik valik maksimeerib elu jooksul saadavate järglaste hulka. Paljudel 

elusorganismidel (lõhilastel, ühepäevikutel, pahksääskedel jt) toimub sigimine semelpaarselt. 

Semelpaarsuse puhul sigitatakse kõik järglased ühekorraga ja organism ise seejärel hukkub. 

Semelpaarsuse vastandiks on iteropaarsus , mille puhul sigimine on jagatud elu jooksul 

mitme sigimiskorra vahel ja järglased soetatakse pikema perioodi jooksul. Kui organism ei 

pea hoidma kokku ressursse tulevase paljunemise ja ellujäämise jaoks, saab ta kõik 

saadaolevad ressursid panustada ühte suurde paljunemisepisoodi. Millistel tingimustel 

kompenseerib semelpaarsusega seotud suurenenud viljakus kaotuse potentsiaalsete järgnevate 

paljunemisepisoodide puhul? 

A. Kui järglaste suremusel on etteaimamatu iseloom (suremus on vanusest sõltumatu, nt 

põua või epideemia puhul). 

B. Kui põlvkondade vaheldumine on väga kiire, on semelpaarselt paljunevatel olenditel 

eelis evolutsioonilises võidurelvastumises. 

C. Kui semelpaarne organism sigitab ühe järglase vähem kui iteropaarne organism oma 

ühel sigimiskorral (s - 1 = i). Siis on semelpaarse sigimisstrateegiaga organismide 

fitness vähemalt sama suur kui iteropaarsete organismide fitness. 

D. Kui semelpaarne organism sigitab ühe järglase rohkem kui iteropaarne organism oma 

ühel sigimiskorral (s + 1 = i). See üks lisajärglane kompenseeriks semelpaarse isendi 

enda hukkumise sigimisel. Siis on semelpaarse sigimisstrateegiaga organismide fitness 

vähemalt sama suur kui iteropaarsete organismide fitness. 

E. Ressursside nappuse olukorras, kus tasub korraga saada palju järglasi et need hõivaks 

vähese saadaoleva ressursi enne kui teiste liigikaaslaste järglased seda teevad. 
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Küsimus 44      1 punkt 

Äsjapaaritunud emane sipelgas rajab pesa hõivamata maalapil, mis on sobilik antud liigile. 

Eeldades, et pesa ei mõjuta üksi ootamatu välistegur, siis milline graafik kirjeldaks kõige 

paremini populatsiooni kasvu uues koloonias? 

A. Lineaarne 

B. Parapoolne 

C. Logistiline 

D. Eksponentsiaalne 

E. Mitte ükski ülalpool nimetatutest 

 

Küsimus 45      1 punkt  

Malaariatekitajat kandev sääsk elab metsas, kus elavad ahviliik A ja ahviliik B. Ahviliik A on 

immuunne malaariale, kuid ahviliik B mitte. Malaariatekitajat kandev sääsk on peamine 

toiduallikas teatud linnule Kui kiskjad sööksid ära kõik selle linnu isendid antud metsas, siis 

mis alljärgnevatest leiaks aset esimesena? 

A. Ahviliigi A suremus suureneb 

B. Ahviliigi B suremus suureneb 

C. Malaariatekitajat kandva sääse suremus suureneb 

D. Ahvliigis B kerkivad esile malaaria resistentsed tüved 

E. Ahviliigis A kerkivad esile malaaria tundlikud tüved 

 

Küsimus 46      1 punkt 

Maapealse ökosüsteemi metabolismi uurimine näitab, et hingamisel  vabanev  energia ületab 

fotosünteesil  salvestatava  energiat hulga.  Milline on antud juhul protsessi kõige loogilisem 

seletus? 

A. Ökosüsteemi biomass suureneb 

B. Ökosüsteemi biomass väheneb 

C. Teine termodünaamika reegel (isoleeritud süsteemis kulgevad kõik protsessid 

entroopia kasvu suunas)  ei kehti 

D. Esimene termodünamika reegel (energia ei teki ega kao, vaid muundub ühest 

liigist teiseks) ei kehti 

E. Mitte ükski ülalpool nimetatud variantidest pole korrektne 
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Küsimus 47     1 punkt 

Mitmelpool maailmas esineb ookeanides nn vetikametsi, mille näol on tegemist väga 

produktiivsete ökosüsteemidega. Vetikametsadele on iseloomulik nende esinemine võrdlemisi 

madalates jahedates rannikuvetes, mille temperatuur on alla 200 C. Vetikametsades leidub 

lisaks ülimalt suure biomassiga vetikatele ka rohkelt tunduvalt väiksema biomassiga erinevaid 

loomaliike. Merisiilikud toituvad vetikatest ning piiravad nende levikut. Merisiilikutest 

toituvad omakorda merisaarmad. Lisaks merisiilikutele kasutavad merisaarmad toiduks veel 

väikseid ja keskmise suurusega kalu. Merisaarmate arvukuse vähenemisel kasvab 

merisiilikute arvukus ning vetikad hävinevad. Seetõttu kaovad elupaigad ning kaob esimene 

lüli paljudest toiduahelatest. 

Kuidas nimetatakse selliseid liike ökosüsteemis nagu merisaarmas antud juhul? 

 

A. Dominantliik 

B. Võtmeliik 

C. Lipuliik 

D. Indikaatorliik 

E. Tüpoloogiline liik 

 



34 

 

Küsimus 48     2 punkti 

Järgnev maatriks näitab elevantide pea asetust sõltuvalt nende suundumusest kas võidelda või 

põgeneda. 

 
Maatriksist puuduvad illustratsioonid (1 - 4) on toodud suvalises järjekorras järgneval joonisel 

(I-IV). 

Millised illustratsioonid (I-IV) sobivad vastavatele illustratsioonidele maatriksis (1-4) ? 

 

 Positsioon 1  Positsioon 2  Positsioon 3  Positsioon 4 

A.  I   II   III   IV 

B. I  IV  II  III 

C.  II   I   IV  III 

D.  II   IV   III   I 

E.  III   I   II   IV 
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     B osa 
Molekulaar- ja rakubioloogia 

Küsimus 49     2 punkti 

Taimede rakuseina üheks põhiliseks komponendiks on polüsahhariid tselluloos. Meie 

õnnetuseks ei suuda inimesed (ega ka paljud teised selgroogsed organismid) tselluloosi 

monomeerideks (=glükoosiks) lagundada, mistõttu tselluloosist me toituda ei saa. Küll aga 

suudavad tselluloosi lagundada mäletsejad (Artiodactyla) – lehmad, lambad, metskitsed ja 

teised nendesarnased toredad elukad. Millel aga mäletsejate tselluloosi lagundamise võime 

põhineb? 

A. Erinevalt mittemäletsejatest on neil neljaosaline magu. 
B. Poolmälutud taimne toit suunatakse eesmagudest tagasi söögitorusse ja sealt uuesti 

eesmakku. 
C. Mäletsejate pärismaos ehk libedikus elutsevad mitmesugused mikroorganismid, kes 

sekreteerivad tselluloosi lagundavaid ensüüme tsellulaase. 
D. Erinevalt mittemäletsejatest on mäletsejate pärismao keskkond tugevalt aluselise 

reaktsiooniga (pH 10 – 11). Aluselises keskkonnas laguneb tselluloos kergesti 
glükoosiks. 

E. Mäletsejate süljes leiduv amülaas erineb mittemäletsejate vastavast ensüümist selle 
poolest, et ta on võimeline lisaks tärklisele mõnel määral lagundama ka tselluloosi 

 

Küsimus 50     2 punkti 

Hormooni glükagoon kohta on alljärgnevalt toodud viis väidet, millest ainult üks on õige. 

Leidke see õige väide. 

A. Sekreteeritakse pankrease a-rakkude poolt vastuseks veresuhkru taseme tõusule üle 
füsioloogilise normi. Stimuleerib maksas glükogeeni sünteesi glükoosist. 

B. Sekreteeritakse pankrease a-rakkude poolt vastuseks veresuhkru taseme langemisele 
alla füsioloogilise normi. Surub maksas maha glükoosi lagundamise glükolüüsi kaudu 
ja stimuleerib glükogeeni lagundamist glükoosiks. 

C. Sekreteeritakse neerupealistes vastusena ohu- ja/või stressiolukorrale. Stimuleerib 
vabade rasvhapete lülitamist triatsüülglütseroolide koosseisu rasvkoes. 

D. On peptiidhormoon, mida sünteesib rasvkude ja mille retseptor asub hüpotaalamuses. 
On oluline hormoon imetajate toitumiskäitumise regulatsioonil, signaliseerides 
täiskõhutunnet. 

E. Sünteesitakse pankrease ß-rakkudes aminohappest türosiin. Stimuleerib maksas 
glükogeeni lagundamist ja pärsib glükolüüsi. 
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Küsimus 51     2 punkti 

Inimese kilpnääre toodab kolme hormooni. Nendeks on trijoodtüroniin (T3), türoksiin (T4) ja 

kaltsitoniin. Kaltsitoniini põhiroll on Ca2+-ainevahetuses osalemine, kuid T3 ja T4 on seotud 

ainevahetuse kiiruse reguleerimisega. T4 muutub veres dejodeerimise käigus T3-ks. T3 

põhjustab RNA polümeraas I ja II tootmise suurenemist. Milline on normaasete T3 tasemete 

mõju üldisele valgutootmisele rakus? 

 

A. Valkude tootmine üldiselt väheneb. 

B. Valkude tootmine üldiselt suureneb. 

C. Valkude tootmine ise pole mõjutatud, toodetakse ainult rohkem RNAd. 

D. Valkude tootmine ise pole mõjutatud, küll aga suureneb nende ligeeritus RNA 

molekulidega. 

E. Valkude tootmine ise pole mõjutatud, küll aga suureneb nende jodeeritus. 

 

Küsimus 52    2 punkti 

Biokeemikud uurivad soolebakteri Escherichia coli kasvu. E.coli rakke kasvatatakse 

kultuuris, mis sisaldab lämmastiku „kerget“ isotoopi 14N. Rakud eraldatakse järgnevalt sellest 

kasvukeskkonnast tsentrifuugimise teel ning viiakse üle kasvukeskkonda, mis sisaldab 

lämmastiku „rasket“ isotoopi 15N. Uues kasvukeskkonnas hoitakse rakke seni, kuni on 

toimunud täpselt 1 jagunemine. Selle järel viiakse rakud tagasi lämmastiku „kerget“ isotoopi 

sisaldavasse keskkonda ja hoitakse seal kahe rakujagunemise jooksul. Seejärel rakud lüüsiti ja 

eraldati DNA. Kui mitu protsenti „kerget“ (14N) ja „rasket“ (15N) isotoopi sisaldab rakust 

eraldatud DNA peale eksperimendi lõpetamist: 

 

A. 12,5 % „kerget“ ja 87,5 % „rasket“ 

B. 25 % „kerget“ ja 75 % „rasket“ 

C. 50 % „kerget“ ja 50 % „rasket“ 

D. 75 % „kerget“ ja 25 % „rasket“ 

E. 87,5 % „kerget“ ja 12,5 „rasket“ 
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Küsimus 53     2 punkti 

DNA nukleotiidse järjestuse määramiseks ehk DNA sekveneerimiseks kasutatakse tänapäeval 

valdavalt Frederick Sangeri ja tema kolleegide poolt 1970. aastatel välja töötatud nn. 

ensümaatilise sekveneerimise meetodit. Meetodi põhimõte on lühidalt järgnev : 

1. Sekveneeritavas DNAs  lahutatakse ahelad teineteisest kuumutamisega 900 C juures 

2. Temperatuuri aeglase (30 min) alandamise järel 370 C juurde lastakse ühega kahest 

DNA ahelast seonduda selle ahelaga komplementaarne DNA oligonukleotiid ehk nn. 

praimer 

3. Praimer-DNA kompleksi sisaldav lahus jaotatakse 4 reaktsioonituubi vahel laiali 

4. Kõigis tuubides olevale ühele ja samale praimer-DNA proovile lisatakse nüüd 4 

erineva koostisega lahust. Kõik 4 lahust sisaldavad ühise osana DNA polümeraasi ja 4 

desoksünukleotiidi (dATP, dCTP, dGTP, dTTP). Üks dNTP-dest on radioaktiivselt 

märgistatud (näiteks fosfori isotoobiga 32P). Täiendavalt sisaldab iga 4 lahusest ühte  

didesoksünukleotiidtrifosfaati (ddATP, ddCTP, ddGTP, ddTTP). NB! See ddNTP 

on iga 4 lahuse jaoks erinev.  

5. DNA polümeraas hakkab praimeri otsa sünteesima sekveneeritava DNA ahelaga 

komplementaarset uut DNA ahelat. Uue ahela süntees toimub hetkeni, mil polümeraas 

on ahela 3’ otsa lülitanud didesoksünukleotiidi. NB! ddNTP lülitamine ahelasse 

toimub juhuslikult. Didesoksünukleotiidi keemilisest eripärast tulenevalt ei saa tema 

otsa enam uusi desoksü- ja/või didesoksünukleotiidtrifosfaate lülitada ja järelikult 

DNA uue ahela süntees katkeb. Seetõttu nimetatakse ddNTP-sid ka ahela 

terminaatoriteks. 

6. Igast reaktsioonisegust võetakse proov ja pipeteeritakse see polüakrüülamiidgeelile. 

7. Sünteesitud DNA fragmendid lahutatakse geelis nende pikkuse põhjal aluspaarides. Et 

kõigil DNA molekulidel on geelis negatiivne laeng, siis liiguvad nad kõik elektrivälja 

mõjul anoodi poole. Erinev on aga erineva pikkusega DNA molekulide liikumise 

kiirus geelis – lühemad molekulid liiguvad kiiremini, pikemad aga aeglasemalt. 

8. 2 – 3 h elektroforeesi järel eksponeeritakse üksteisest pikkuse alusel lahutatud DNA 

fragmente sisaldav geel fotoplaadile. Fotoplaadil ilmub nähtavale triibumuster, kus iga 

triip vastab kindla pikkusega DNA fragmendile. Neljal nn. „rajal“ (iga rada vastab 

ühele neljast reaktsioonisegust) olevate triibumustrite kõrvutamisel saab 

komplementaarsusreegilt arvesse võttes välja lugeda algse DNA ahela nukleotiidse 

järjestuse     
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Eelkirjeldatud sekveneerimismetoodikat illustreerib joonisel 16 toodud skeem 

 
Joonis 16. DNA ensümaatilise sekveneerimise põhimõte. 
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Sangeri ensümaatilise sekveneerimise meetodit kasutades määrasid teadlased kindlaks 23S 

rRNA-d kodeeriva DNA teatud osa nukleotiidse järjestuse. Teile on ära toodud 

autoradiograafiline ülesvõte polüakrüülamiidigeelist, milles on lahutatud neljas 

reaktsioonisegus sünteesitud DNA fragmendid. Milline joonisele järgnevas loetelus toodud 

DNA järjestustest annab joonisel esitatud sekveneerimismustri.  

 

Joonis 17. 4 sekveneerimisreaktsioonist võetud proovide 

polüakrüülamiidgeeli autoradiograafia. ddA, ddC, ddG ja ddT 

tähistavad vastavasse reaktsioonisegusse lisatud 

terminaatornukleotiidi ehk didesoksünukleotiidi. Iga 

horisontaalkriips vastab ühe kindla pikkusega DNA molekulile.   

 

DNA järjestus : 

A. 3’ – ACAGAGTGCTGCAAGATTT – 5’ 

B. 5’ – ACAGAGTGCTGCAAGATTT – 3’ 

C. 5’ – TGTCTCACGACGTTCTAAA – 3’ 

D. 3’ – TGTCTCACGACGTTCTAAA – 5’ 

E. 5’ – ACAGAGTGCTGCAAGAACA – 3’ 

 

 

 

Küsimus 54      2 punkti 

Järgnevalt on toodud hulk väiteid (1 - 8)  aeroobse hingamise kohta 

1. H2O toimib redutseerijana 

2. CO2 on oksüdeerija 

3. O2 on elektronide lõppaktseptor 

4. H2O-st pärit elektronid kantakse üle orgaanilistele ühenditele 

5. H2O on üks aeroobse hingamise lõpp-produkte 

6. Toimub fotofosforüleerimine 

7. Toimub oksüdatiivne fosforüleerimine 

8. Toimub substraadi tasemel fosforüleerimine 
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Milline kombinatsioon (A – E) nendest väidetest on tõene. 

A. 1,2,8 

B. 2,3,4,7 

C. 3,5,7,8 

D. 1,4,7,8 

E. 2,3,5,6,7 

 

 

Küsimus 55      2 punkti 

Ühe protoonkogeeni mRNA on 13633 nukleotiidi pikk. Geenil on 6 eksonit, mille vahel 

asuvad 5 intronit. Intronid lõigatakse mRNA järjestusest enne tsütoplasmasse liikumist välja 

splaissimise teel. Start-koodon algab teise eksoni 29. nukleotiidist. Stop-koodon algab viienda 

eksoni 49. nukleotiidist. Eksonite ja intronite alguse ja lõpu nukleotiidide asukohad ning 

pikkused mRNAs on antud tabelis 1.  

 

Tabel. 1 

Element Algus Lõpp Pikkus 

1. ekson 0 105 105 

1.intron 106 10860 10754 

2. ekson 10861 10963 102 

2.intron 10964 11081 117 

3. ekson 11082 11104 22 

3.intron 11105 11214 109 

4. ekson 11215 11494 279 

4.intron 11495 12252 757 

5. ekson 12253 12437 184 

5.intron 12438 12519 81 

6. ekson 12520 13633 1113 

 

 

Mitmest aminohappest koosneb geeni 

poolt kodeeritud valk? 

 

A. 141 

B. 170 

C. 426 

D. 510 

E. 1322 

F. 4541 
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Küsimus 56      1 punkt 

Molekulaarbioloogia põhidogma all mõistetakse bioloogiliste polümeeride primaarjärjestuse 

edasiandmise süsteemi, kus on lubatud järgmised protsessid: i) DNA nukleotiidsele 

järjestusele vastava DNA ja RNA koopia süntees, ii) DNA/RNA nukleotiidse järjestuse 

tõlkimine valgu aminohappeliseks järjestuseks, samuti iii) RNA molekuli nukleotiidsele 

järjestusele vastava RNA ja/või DNA koopia süntees. Molekulaarbioloogia põhidogma etapid 

on kujutatud joonisel . 

 

 
Joonis 18. Molekulaarbioloogia „põhidogma“. 

 

Milline järgnevatest väidetest vastab tõele? 

A. Molekularbioloogia põhidogma kehtib ainult eukarüootsetes ehk päristuumsetes 

organismides 

B. Nummerdatud nooled joonisel tähistavad: 1. – replikatsiooni; 2. – translatsiooni; 3. – 

transkriptsiooni 

C. Valgu aminohappelist järjestust teades on võimalik üheselt kindlaks määrata teda 

kodeeriva RNA nukleotiidne järjestus. 

D. Valgu aminohappelist järjestust teades on võimalik üheselt kindlaks määrata teda 

kodeeriva DNA nukleotiidne järjestus 

E. Puudub mehhanism ühe valgu järjestuse pealt teise valgu järjestust kopeerida 
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Küsimus 57     2 punkti 

Kui palju erinevaid vererühmi võib tekkida järgmises põlvkonnas, kui vanemate vererühmad 

on järgmised: 

Ema: IAi LMLN Xga+Xga+ 

Isa:  IBi LMLN Xga-Y 

 

 

 

 

Variandid: 

A. 8 

B. 9 

C. 12 

D. 18 

E. 24 

 

Küsimus 58     2 punkti 

Hemofiilia ning daltonism on suguliitelised retsessiivsed haigused. Terve naise ema on terve, 

kuid isa põeb daltonismi. Naisel on kolm venda, neist kaks põevad daltonismi, kolmas 

hemofiiliat.  Kui suur on tõenäosus, et naisel sünnib hemofiiliat põdev poeg? 

Variandid: 

A. Hemofiiliat põdevat poega sündida ei saa 

B. 0,0125 

C. 0, 25 

D. 0,05 

E. 0,125 

 

Küsimus 59     2 punkti 

Alljärgnevalt on toodud nimekiri erinevatest bioloogilistest makromolekulidest (1 – 6). 

Milline kombinatsioonidest A – E sisaldab kõiki võimalikke päriliku informatsiooni kandjaid 

viirustes.  

Molekul          Kombinatsioon    

1. kahe-ahelaline DNA 

2. ühe-ahelaline DNA 

3. ühe-ahelaline RNA 

4. kahe-ahelaline RNA 

5. valk 

6. lipiidid 

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

B. 1, 2, 3, 4, 5 

C. 1, 2, 3, 4 

D. 1, 2, 3 

E. 1, 2 

 


