
 

Eesti koolinoorte 52. bioloogiaolümpiaad 
Lõppvooru teoreetiline osa gümnaasiumile 

 

Küsimustik A 

 

 
       

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

 

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

      

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

       

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

      

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

 

 

Teie ees on küsimustik, mis sisaldab kokku 50 küsimust. Iga küsimuse eest on võimalik teenida kuni üks 

punkt. Valed vastused miinuspunkte ei anna. Kõigile küsimustele õigesti vastamine annab kokku 50 

punkti.  

 

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

 

Küsimustele vastamisel märgi algul õige vastus ära käesoleval küsimustikul. Küsimustikku täites võid teha 

ka parandusi ja märkmeid. Lõplikud vastused tuleb tingimata kanda tumeda pasta- või tindipliiatsiga 

vastuste lehele. Harilikku pliiatsit vastuste lehe täitmiseks kasutada lubatud pole! 

 

NB! Vastuste lehel parandusi teha ei tohi! 

 

Küsimustele vastamiseks on aega 90 min. 

 

Jõudu tööle! 



I Rakubioloogia ja biokeemia 
 

Küsimus 1 

 

Milline alljärgnevatest protsessidest leiab aset imetajate isassugurakkude arengu käigus? 

 

A. polaarkeha teke meioosi I jagunemise käigus 

B. rebu kogunemine rakku gameedi arengu käigus 

C. nelja funktsionaalse gameedi tekkimine ühest eellasrakust 

D. meioosi ajutine peatumine meioosi I jagunemise telofaasis  

E. tsentromeeri neljakordne järjestikune jagunemine 

 

 

Küsimus 2 

 

Teadlased avastasid teatavat tüüpi rakkude pinnal uue retseptori, isoleerisid antud valgu ning määrasid selle 

aminohappelise koostise. Lisaks on teada seda kodeeriva geeni järjestus, kuid valgu puhastamine 

suuremates kogustes nendest rakkudest pole seni õnnestunud. Teadlastel on selleks aga uus plaan, mis 

koosneb järgnevatest etappidest. Järjestage need etapid nii, et õnnestuks luua rakud, millest saaks eraldada 

suures koguses antud valku.  

 

1. komplementaarse DNA (cDNA) süntees 

2. meid huvitavat geeni ekspresseerivate rakkude kasvatamine koekultuuris 

3. ekspressioonivektori loomine, mille käigus viiakse meid huvitav geen plasmiidsesse DNA-sse 

4. meid huvitavat geeni mitte ekspresseerivate rakkude kasvatamine koekultuuris 

5. meid huvitava geeni üleekspresseerimine rakkudes ja sünteesitud valgu eraldamine 

6. rekombinantse plasmiidse DNA rakku viimine 

7. raku mRNA eraldamine  

 

A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

B. 2, 1, 3, 5, 7, 6, 4 

C. 2, 7, 1, 3, 4, 6, 5 

D. 3, 4, 7, 1, 6, 2, 5 

E. 7, 2, 1, 4, 7, 6, 5 

F. 6, 1, 2, 7, 4, 3, 5 

 

 

Küsimus 3 

 

Translatsioon lõpeb lineaarse polüpeptiidahela tekkega, ometi on enamik valke rakkudes globulaarse 

struktuuriga. Polüpeptiidahela pakkimisel on oluline, et valgu funktsionaalselt olulised piirkonnad 

paikneksid rangelt kindlaksmääratud kohtades. Mis tagab, et vastsünteesitud polüpeptiidahel omandab õige 

globulaarstruktuuri? 

 

A. Lineaarses polüpeptiidahelas on kindlad aminohapped tugeva positiivse või negatiivse laenguga, 

mistõttu moodustab ahel gloobuli. 

B. Polüpeptiidahel omandab puhverlahuses iseeneslikult globulaarstruktuuri, sest see on 

termodünaamiliselt kõige stabiilsem. 

C. Raku tsütosoolis on palju vabu kahevalentseid metalliioone. Aminohapetele seondudes aitavad ioonid 

neid omavahel siduda ja tekib globulaarse struktuuriga valk. 

D. Enamik valke rakus on glükosüleeritud (aminohapped on seotud suhkrujääkidega). See annab 

polüpeptiidahelale negatiivse kogulaengu, mille tõttu moodustab polüpeptiidahel puhverlahuses gloobuli. 

E. Tsütoplasmavõrgustiku pinnal toimuva polüpeptiidahela sünteesi ajal aitavad valmivat ahelat  

kokku pakkida spetsiifilised pakkijavalgud (nn tšaperonid). 

 



Küsimus 4 

 

Aksonites liiguvad vesiikulid tunduvalt kiiremini, kui võiks lihtsa difusiooni puhul eeldada. Milline 

järgnevatest mudelitest selgitab vesiikulite liikumist aksonites kõige paremini? 

 

A. Aktiini mikrofilamentide depolümeriseerumine tõmbab neile kinnitunud vesiikuleid depolümeriseeruva 

otsa suunas. 

B. Vesiikulid liiguvad kaasa osmootse potentsiaali tekitatud vedelikuvooluga. 

C. Vesiikulite liikumist ja skeletilihaste kontraktsiooni kirjeldavad sarnased aktiin-müosiini mehhanismid. 

D. Vesiikulid kannavad positiivset laengut ning liiguvad raku positiivselt laetud osade suunas. 

E. Vesiikulid on kinnitatud kinesiiniks nimetatavale valgule, mis liigub ATP-st sõltuvate protsesside 

tulemusel mööda mikrotuubuleid. 

 

 

Küsimus 5 

 

Bakterites on kindlas ainevahetusrajas osalevate ensüümide geenid reeglina grupeeritud ühe üksusena 

transkribeeritavasse DNA piirkonda – operoni. Operonile vastava mRNA sünteesi taset reguleerivad sageli 

antud ainevahetusrajas esinevad madalmolekulaarsed vaheühendid.  

 

Üks põhjalikult uuritud bakteriaalne operon on Escherichia coli laktoosi operon ehk lac-operon, mis 

sisaldab laktoosi lagundamises osalevate ensüümide geene. Üks nendest ensüümidest on geeni lacY poolt 

kodeeritud transmembraanne valk nimega laktoosi permeaas. Laktoosi permeaasi ülesanne on laktoosi 

transport väliskeskkonnast bakteriraku sisemusse. Lac-operoni ekspressiooni taset reguleerib laktoos ise,  

võimendades lac-operoni mRNA enda ja ka vastavate ensüümide (sh laktoosi permeaasi) sünteesi. Tekib 

positiivse tagasiside efekt: laktoosi toimel kasvab laktoosi permeaasi hulk rakus ja rakumembraanis, 

laktoosi permeaas aga transpordib rakku täiendavas koguses laktoosi, mis omakorda tõstab lac-operoni 

ekspressioonitaset jne.   

 

Eeltoodud infot arvesse võttes otsustage, milline järgnevatest graafikutest kujutab õigesti lac-operoni 

mRNA sünteesitaseme muutumist ajas laktoosi lisamise järel kasvukeskkonda. 

 

 
 

Joonis A kuni E. Laktoosi operoni kodeeriva mRNA sünteesi taseme muutumine ajas pärast laktoosi 

lisamist kasvukeskkonda. 

 



Stsenaarium SIAALHAPPE TOOTMINE  

 

Vasta järgnevat teksti ning jooniseid kasutades küsimustele 6 kuni 8! 

 

Kahel Hiina üliõpilasel tuli idee eraldada 

siaalhapet kanamunade kalatsast ehk rebuväädist. 

Kanamunade rebuvääte jääb kulinaariatööstuses 

suurtes kogustes üle ning seega on need kergesti 

kättesaadav tooraine. Siaalhappe eraldamiseks 

rebuväädist võib kasutada ensüümi sialidaas. 

 

Sialidaasi saamiseks otsustasid tudengid 

mullabakterite hulgast otsida kõrge sialidaasi 

aktiivsusega bakteritüve. Selleks võtsid üliõpilased 

mullaproovi, külvasid selle söötmele ja ootasid 

kolooniate kasvu. Erinevaid kolooniaid testisid nad 

sialidaasi aktiivsuse suhtes rebuväädi lisamisega, 

jälgides siaalhappe eraldumist.  

 

Graafik 1 kujutab erinevate bakteritüvede (A, B, C, 

X ja Y) edukust siaalhappe eraldamisel. Kontollina 

kasutasid nad bakteritüve, mille puhul oli teada, et 

ta ei suuda sialidaasi toota. 

 

Katse põhjal valisid tudengid välja bakteritüve X. 

Seejärel uurisid nad selle tüve sialidaasi aktiivsust 

erinevate temperatuuride, süsinikuallikate ja pH 

väärtuste juure, viies katsed läbi viies korduses. 

Tulemuste põhjal arvutasid üliõpilased sialidaasi 

keskmised aktiivsused siaalhappe eraldumise 

suhtelistes ühikutes ja kandsid tulemused 

graafikutele 2 kuni 4.  

Graafik 1. Erinevate bakteritüvede sialidaasi 

aktiivsus (suhtelised ühikud). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graafik 2. Sialidaasi suhtelise aktiivsuse sõltuvus 

temperatuurist (°C) (suhtelised ühikud) 

 

 

 

Graafik 3. Sialidaasi suhtelise aktiivsuse sõltuvus 

süsinikuallikast (suhtelised ühikud) 

 

 

Graafik 4. Sialidaasi suhtelise aktiivsuse sõltuvus 

pH-st (suhtelised ühikud)
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Küsimus 6 

 

Mis võis põhjustada bakteritüve B proovis kontrollist madalama siaalhappe taseme? 

 

A. Tüvi B oli saastunud tüvega A. 

B. Tüvi B oli saastunud kontrolltüvega. 

C. Tüvi B tarbis aktiivselt siaalhapet, kuid ei tootnud sialidaasi. 

D. Tüvi B tootis sialidasi, kuid ei tarbinud aktiivselt siaalhapet.  

E. Proovis ei olnud eluvõimelisi baktereid. 

 

 

Küsimus 7 

 

Millises temperatuurivahemikus oli tõenäoliselt teostatud esimene, erinevate bakteritüvedega läbi viidud 

graafik? 

 

A. 25-30 °C 

B. 30-35 °C 

C. 35-40 °C 

D. 40-45 °C 

E. 45-50 °C 

 

 

Küsimus 8 

 

Mis tüüpi on bakteritüvi X? 

 

1. halofiil 

2. atsidofiil 

3. mesofiil 

4. basofiil 

5. hüpotermofiil 

6. hüpertermofiil 

 

A. 1 

B. 3 

C. 2 

D. 6 

E. 1, 5 

F. 2, 6 

G. 1, 2, 5 

 

 

Küsimus 9 

 

Uuriti ühe teatud geeniga kodeeritava valgu järjestust enne ja pärast eksperimentaalset mutageneesi. Leiti, 

et pärast mutageneesi oli teadlasi huvitanud geeni kodeeritud proteiini järjestus praktiliselt täielikult erinev 

varasemast. Millist tüüpi mutatsiooniga oli ilmselt tegemist? 

 

A. missense-mutatsioon 

B. nonsense-mutatsioon 

C. vaikiv mutatsioon 

D. raaminihke mutatsioon 

E. neutraalne mutatsioon 

 



Küsimus 10 

 

Oletame, et Marsilt on siiski leitud elu. Sealsed organismid on oma ehituselt vägagi sarnased Maal 

elavatele, kuid nende DNA koosneb ainult kahest erinevast nukleotiidist. Samas leidub nende organismide 

valkudes siiski 20 erinevat aminohapet ning info ülekanne nukleotiidhapetelt valkudeks toimib laias laastus 

sama printsiibi kohaselt kui Maal. Kui pikad peaksid sel juhul minimaalselt olema aga geneetilise koodi 

koodonid? 

 

A. 2 nukleotiidi 

B. 3 nukleotiidi 

C. 4 nukleotiidi  

D. 5 nukleotiidi 

E. 6 nukleotiidi 

F. 7 nukleotiidi 

 

 

II Taimeanatoomia ja -füsioloogia 
 

Küsimus 11 

 

Vii joonisel kujutatud struktuurid (A kuni E) kokku nende nimetuste ning funktsioonidega. Seejuures 

vastab allpool toodud variantidest igale struktuurile vaid üks nimetus, kuid samal struktuuril võib olla 

mitmeid funktsioone. Tulbas „nimetus“ kirjuta igale reale sinu arvates õiget nime tähistav araabia 

numbrites kirjutatud arv (1 kuni 13). Tulbas „funktsioon“ kirjuta igale reale üks sinu arvates sellele 

struktuurile vastavaid funktsioone tähistavatest rooma numbritega kirjutatud arvudest (I kuni XII). 

 

 

1. õhulõhe 

2. Haversi kanal 

3. Schwanni rakk 

4. Pacini kehake 

5. mesoteel 

6. epiteel 

7. epiderm 

8. palissaadkude 

9. tohlkude 

10. säsi 

11. niin 

12. intratülakoidaalruum 

13. rakuvaheruum 

14. imijuur 

15. lehekarv 

I. fotosüntees 

II. vee transport läbi taime keha mullast lehedesse 

III. suhkrute transport pealmaaosadest juurtesse 

IV. vee ja süsihappegaasi difundeerumine vedeliku faasis 

V. vee ja süsihappegaasi difundeerumine gaasilises faasis 

VI. osteoblastide jätkete kaitsmine 

VII. leheroodude kaitsmine 

VIII. vee imendumine mullast 

IX. tärklise säilitamine 

X. piiritletud ruumi loomine vesinikuioonide gradiendi loomise tarvis 

XI. nektari tootmine 

XII. katte- ja kaitsefunktsioon 

XIII. gaasivahetuse regulatsioon 

XIV. transpiratsiooni intensiivsuse vähendamine 

XV. haakumine loomade karvkatte külge zoohooria tarvis 

 



 

Struktuur  Nimetus (1 kuni 15) Funktsioon (I kuni XV) 

A   

B   

C   

D   

E   

 

 

Küsimus 12 

 

Alljärgnev TEM (transmissioonelektronmikroskoopia) foto kujutab üht teatud organelli. Mis toimub selle 

organelliga valguse intensiivuse kasvamisel? 

 

A. fotosünteesi intensiivsuse tõus 

B. transpiratsiooni intensiivsuse tõus 

C. gutatsiooni intensiivsuse tõus 

D. organelli muutumine kloroplastiks 

E. organelli muutmine kromoplastiks 

F. organelli lagunemine 

 

 

Küsimus 13 

 

Aleureoonkihita odraseemned ei idane. Kuidas peaks neid seemneid töötlema, et idanemist indutseerida? 

 

A. Seemneid peaks leotama sobiva kontsentratsiooniga glükoosi lahuses. 

B. Seemneid peaks leotama sobiva kontsentratsiooniga abstsiishappe lahuses. 

C. Seemneid peaks leotama sobiva kontsentratsiooniga amülaasi lahuses. 

D. Seemneid peaks leotama sobiva kontsentratsiooniga giberelliinide lahuses. 

E. Seemneid peaks leotama sobiva kontsentratsiooniga naatrumhüdroksiidi lahuses.  

 

 

Küsimus 14 

 

Taimed reageerivad keskkonnamuutustele ning neid muutusi on võimalik jälgida taimede transpiratsiooni 

mõõtes. Veekadu pole taimele kasulik, samas on oluline CO2 omastamine fotosünteesi toimimiseks. 

Seetõttu peavad taimed pidevalt reguleerima väljuva veeauru ning siseneva CO2 suhet ning leidma oludele 

parima lahenduse. Oletades, et tegemist on päevase ajaga ja muud keskkonnatingimused on püsivad, leia 

need muutused, mis põhjustavad transpiratsiooni vähenemise. 

 

1. CO2 kontsentratsiooni suurenemine ümbritsevas õhus 

2. CO2 kontsentratsiooni vähenemine ümbritsevas õhus 

3. Õhutemperatuuri suurenemine 

4. Õhutemperatuuri vähenemine 

5. Varju tekkimine taime kohale 

6. Varjus olnud taimele valguse langemine 

 

A. 1, 3, 5 

B. 2, 4, 6  

C. 1, 4, 5 

D. 2, 3, 6 

E. 1, 4, 6 



Küsimus 15 

 

Millistele järgmistest rakkudest pole turgor raku kuju säilitamiseks oluline? 

 

A. meristeemi rakud 

B. kobekoe rakud 

C. sammaskoe rakud 

D. sklerenhüümi rakud 

E. õhulõhe valvurrakud 

 

 

Küsimus 16 

 

Millist järgmistest struktuuridest paljasseemnetaimedel reeglina ei esine? 

 

A. leht 

B. seeme 

C. ksüleem 

D. trahhee 

E. õhulõhe 

 

 

Küsimus 17 

 

Milline järgmistest keemilistest reaktsioonidest leiab aset joonisel märgitud kohas X? 

 

 

 

 
 

A. ADP + Pi → ATP                                                  

B. NADP → NADPH + H
+ 

C. 2 H2O → O2 + 4 H
+ 

+ 2e
- 

D. ribuloos-1,5-bisfosfaat + CO2 →  

     → 2 3-fosfoglütseraat 

E. püruvaat + Pi + ATP → 

    →  fosfoenüülpüruvaat + AMP + PPi  

                                                          



 

 

Küsimus 18 

 

Sõnajala spooridest võivad areneda teatud südamekujulised struktuurid. Mida neilt struktuuridelt leida 

võib?   

 

A. ainult isassuguorganeid 

B. ainult emassuguorganeid 

C. isas- ja emassuguorganeid 

D. mittesugulise paljunemise organeid 

E. spoore 



II Loomade anatoomia ja füsioloogia 
 

Küsimus 19 

 

Leia igale struktuurile (1-7) üks vastav funktsioon (A-J). 

 

1. päsmake 

2. distaalne vääntoruke  

3. proksimaalne vääntoruke 

4. Henle ling 

5. macula densa 

 

A. adrenaliini ja noradrenaliini tootmine 

B. erinevate steroidhormoonide tootmine 

C. keha jaoks oluliste ainete kiire tagasiimendamine 

D. uriini kontsentreerimine 

E. vee tagasiimendumise hormonaalne kontroll 

F. veres ringleva adrenaliini viimine füsioloogiliselt aktiivsesse vormi 

G. Na
+
- ja Cl

-
-ioonide kontsentratsiooni ning glomerulaarfiltratsiooni 

kiiruse regulatsioon  

H. sapphapete tootmine 

I. ultrafiltratsioon 

J. antidiureetilise hormooni tootmine 

 

 

Struktuur Funktsioon (A-J) 

1  

2  

3  

4  

5  

 

  

Küsimus 20 

 

Keskajal olid suured ja tumedad silmad (silma pupill) naise iluideaali osa. Mõnel pool kasutasid naised 

tumedate silmade saavutamiseks taimseid abivahendeid. Sageli oli selleks Atropa belladonna nime 

kandvast taimest saadud ekstrakt, mille põhilist toimeainet tuntakse tänapäeval atropiinina. Märgi 

ristikesega, kas antud kõrvaltoime esinemine oli nendel naistel ebatõenäoline või mitte.  

 

I. suukuivus 

II. nägemise hägustumine 

III. pulsi kiirenemine 

IV. kõhulahtisus 

V. uriinipidamatus 

 

Märgi iga kõrvaltoime puhul ristikesega, kas see oli tõenäoline või ebatõenäoline. 

 

Kõrvaltoime Tõenäoline Ebatõenäoline 

I.   

II.   

III.   

IV.   

V.   

 

 



Küsimus 21 

 

Vereproduktide ülekanne on transfusioonireaktsioonide ohu tõttu rangelt reglementeeritud. Hoolikalt 

kontrollitakse, et iga patsient saaks ainult sobiva veregrupiga erütrotsüütide kontsentraate. Kõige lõpus 

tehakse patsiendi juures koha peal veregrupi kiirtest (ingl k bedside test), milleks kasutatakse spetsiaalseid 

standardseid kaardikesi. Igal kaardil on kaks ringikest, mis sisaldavad vastavaid antikehi ning üks ringike 

negatiivse kontrolli jaoks. Testi läbiviimiseks tuleb igasse ringi kanda tilk vett ja tilk patsiendi verd ning 

need omavahel läbi segada. Positiivse antigeen-antikeha reaktsiooni korral leiab aset aglutinatsioon ning 

tekivad väikesed silmaga nähtavad täpikesed. Dr. Paju uuris sellise testiga oma patsiendi proua Tamme 

verd. Mis ta järeldama peaks? 

 
A. Proua Tamme veregrupp on 0 ning talle võib üle kanda ainult 0-grupiga doonori erütrotsüüte. 

B. Proua Tamme veregrupp on 0 ning talle võib üle kanda 0-, A-, B- või AB-grupiga doonori erütrotsüüte.  

C. Proua Tamme veregrupp on AB ning talle võib üle kanda ainult AB-grupiga doonori erütrotsüüte. 

D. Proua Tamme veregrupp on AB ning talle võib kanda üle 0-, A-, B- või AB-grupiga doonori 

erütrotsüüte. 

E. Testi tuleb korrata, kuna kaardike on olnud defektne või test valesti läbi viidud pole võimalik otsustada, 

mis on Proua Tamme veregrupp. 

 

 

Küsimus 22 

 

Flamingod on silmapaistvad linnud. Suurem osa nende sulestikust on valge, kuid mõnel juhul on osa sulgi 

värvunud roosakaspunaseks. Mis on selle põhjuseks? 

 

A. Sulgede värvus sõltub õhu hapnikusisaldusest.  

B. Osa sulgedest värvuvad linnu vananemisel. 

C. Värvilised on alles kujunevad suled. 

D. Värvumist põhjustab teatud toit. 

E. Suguküpsuse saabudes toimuvad hormonaalsed muutused põhjustavad omakorda värvuse muutumise.  

F. Parvest eraldi liikuvad linnud omandavad iseloomuliku varjevärvuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Küsimus 23 

 

Väike poliomüeliiti ehk lastehalvatust põdev poiss ei ole närvisüsteemi kahjustuse tõttu enam võimeline ise 

hingama ning teda hingatatakse mehhaaniliselt. Masin on aga veidi valesti seadistatud ning ventileerimise 

sagedus on liialt kõrge. Milline alljärgnevates on kõige tõenäolisem muutuste kombinatsioon poisi veres? 

 

A. PO2 suur tõus, PCO2 väike tõus, pH tõus 

B. PO2 suur tõus, PCO2 väike tõus, pH muutuseta 

C. PO2 suur tõus, PCO2 väike tõus, pH langus 

D. PO2 muutuseta või väike tõus, PCO2 suur langus, pH langus 

E. PO2 muutuseta või väike tõus, PCO2 väike langus, pH tõus 

 

 

Küsimus 24 

 

Kelle kehavedelikud on tema elukeskkonnaga isoosmootsed? 

 

A. magevees elav luukala 

B. merevees elav luukala 

C. hai 

D. konn 

E. mereimetaja 

 

 

Küsimus 25 

 

Kängururott on tilluke kõrbes elav näriline, kes võib terve elu ära elada kordagi vett joomata. Milline 

järgmistest ei ole kohastumus eluks äärmiselt kuivades tingimustes? 

 

A. öine eluviis 

B. vastuvooluprintsiibi rakendamine neerudes 

C. maa-alustes käikudes elamine 

D. vastuvooluprintsiibi rakendamine hingamisteedes 

E. karvkatte puudmine vastsündinutel 

 

 

Küsimus 26 

 

Erakorralise meditsiini osakonda tuuakse 19-aastane mees, kellel on rinnas kuulihaav. Ta on kaotanud 

suure koguse verd. Ta nahk on kahvatu ja teadvus hägune, hingamissagedus kõrge ning pulss väga kiire. 

Kusepõie kateetrist tuleb uriini minimaalselt. Milline järgmistest variantidest kirjeldab kõige paremini tema 

seisundit (üles suunatud nooleke tähistab tavalisest kõrgemat, alla suunatud nooleke aga madalamat 

väärtust)? 

 

 Eelkoormus Südame minutimaht Takistus arterites  

A. ↑ ↑ ↑ 

B. ↑ ↓ ↓ 

C. ↓ ↓ ↑ 

D. ↑ ↓ ↓ 

E. ↓ ↓ ↓ 

 

 

 



Küsimus 27 

 

Teismeline tüdruk vaatab pealt, kuidas tema 2-aastasele väikevennale süsti tehakse. Äkki tunneb ta nõrkust 

ning hakkab hingeldama. Meditsiiniõde soovitab tüdrukul pikali heita ja annab talle paberkoti, millesse 

hingata. Miks on paberkoti andmine tüdrukule hea? 

 

A. Paberkotis tekkiv kõrgem CO2 kontsentratsioon aitab korrigeerida kompenseerunud respiratoorset 

alkaloosi. 

B. Paberkotis tekkiv kõrgem CO2 kontsentratsioon aitab korrigeerida kompenseerunud respiratoorset 

atsidoosi. 

C. Paberkotis tekkiv kõrgem CO2 kontsentratsioon aitab korrigeerida mittekompenseerunud respiratoorset 

alkaloosi. 

D. Paberkotis tekkiv kõrgem CO2 kontsentratsioon aitab korrigeerida mittekompenseerunud respiratoorset 

atsidoosi. 

E. Paberkott toimib platseebona.  

 

 

Küsimus 28 

 

Täiskasvanud imetajatel toimub T-lümfotsüütide lõplik diferentseerumine ... 

 

A. ... põrnas. 

B. ... maksas. 

C. ... luuüdis. 

D. ... Bursa Fabricii’s. 

F. ... tüümuses. 

 

 

Küsimus 29 

 

Milline järgmistest kujutab endast kunstlikku passiivset immuunsiseerimist? 

 

A. vaktsineerimine nõrgestatud viiruse või bakteriga 

B. antikehade ülekandumine emalt lootele läbi platsenta 

C. antikehade tootmine vastusena bakteriaalsele infektsioonile 

D. rakuline immuunvastus keskkonnast pärit antigeenile 

E. eelnevalt formeerunud antikehade infusioon 

 

 

Küsimus 30  

 

Vii sensoorsed süsteemid (I-III) kokku neile vastava stiimuli tüübiga (a-c). 

 

I auditiivsüsteem 

II olfaktoorsüsteem 

III visuaalsüsteem 

a. elektromagnetlained 

b. keemilised stiimulid 

c. rõhulained 

 

A. Ia, IIb, IIIc 

B. Ia, IIc, IIIb 

C. Ib, IIa, IIIc 

D. Ic, IIb, IIIa 

E. Ic, IIa, IIIb 

 

 



IV Etoloogia 
 

Küsimus 31 

 

Loomariigis võistlevad isasloomad tihti omavahel, et välja selgitada, kes saab emasloomaga paarituda ja 

nii oma geene edasi anda. Seetõttu on võitnud isasele oluline, et emasega ei paarituks pärast teda ükski 

teine isane. Selle tagamiseks on eri liikidel välja kujunenud kindlad käitumisviisid. Kuidas tagavad isased 

kiilid oma geenide edasikandumise?  

 

A. Pärast paarumist jääb lisanäärme nõrest suguava ümber rõngataoline moodustis, mis ei lase teistel 

isastel enam emasega paaruda. 

B. Paarumine toimub munemiskohas vahetult enne munemist ja emane ei jõua uut partnerit otsida. 

C. Pärast paarumist hoiab isane emast oma sabajätketega kinni ja nad lendavad koos munemiskohta. 

D. Isane katab vastmunetud munad lisanäärme sekreediga kinni. 

E. Esimesena paarunud isase seemnerakud tapavad hiljem paaruvate isaste seemnerakud. 

 

 

Küsimus 32 

 

Kalakajakas on kolooniatena pesitsev veelind, kes on oma kord valitud pesitsuspaigale truu pikki aastaid. 

Kuigi isased pöörduvad enamjaolt tagasi pesitsema samasse kolooniasse, kus nad ise koorusid, siis emased 

valivad väga tihti oma eluks ja pesitsemiseks mõne teise koloonia. Miks see on nii? 

 

A. Emaste jaoks on väga oluline vältida parasiite, kes neid tibuna ohustasid. 

B. Isased hõivavad pesitsusterritooriumi juba oma esimesel eluaastal lennuvõimestumise ajal. 

C. Igasugune hajumine vähendab konkurentsi toidu pärast. 

D. Selline käitumine väldib inbriidingut. 

E. Selline käitumine vähendab kogu koloonia korraga hävimise riski. 

 

 

 

V Geneetika ja evolutsioon 
 

Küsimus 33 

 

Eestis sünnib umbes iga 6000des laps fenüülketonuuria-nimelise ainevahetushaigusega. Seejuures sünnib 

haige laps tavaliselt tervetel vanematel ning haigus on enam-vähem võrdselt levinud nii poiste kui 

tüdrukute seas. Arvuta, kui suur on tõenäosus, et kahel tervel vanemal sünnib haige laps, esita vastus kahe 

tüvenumbri täpsusega. 

 

 

Vastus: Eestis on tõenäosus haige lapse sündimiseks kahel tervel vanemal ______________ 

 

 

Küsimus 34 

 

Mis järgnevatest võib viia momentaalselt uue liigi tekkeni? 

 

A. füüsilise barjääri tekkimine sama liigi kahe populatsiooni vahele 

B. keskkonnatingimuste muutmine 

C. uue kiskjaliigi lisandumine kooslusesse 

D. ploidsuse muutmine 

E. sama liigi kahe populatsiooni isendite vaheliste kontaktide sagenemine 

 

 



 

Küsimus 35 

 

 

Milline valikutüüp vastab kõige paremini joonisele? Peenike joon vastab algsele ja jäme joon valiku 

tagajärjel kujunenud populatsioonile.  

 

 

A. lõhestav valik 

B. stabiliseeriv valik 

C. suunav valik 

D. kunstlik valik 

E. suguline valik 

 

 

 
                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Küsimus 36 

 

Ühel hetkel liigub 10 isendit umbes 100 isendi suurusest karjast teise. Milline järgmistest väidetest sobib 

selle sündmuse kirjeldamiseks? 

 

A. Tegemist on pudelikaelaefektiga, mis viib populatsiooni geneetilise mitmekesisuse vähenemiseni. 

B. Tegemist on sümpatrilise isolatsiooniga, mis viib liigitekkeni.  

C. Tegemist on parapatrilise isolatsiooniga, mis viib liigitekkeni. 

D. Tegemist on geneetilise triiviga, mis viib populatsioonidevaheliste geneetiliste erinevuste geneetilise 

mitmekesisuse vähenemiseni. 

E. Tegemist on geenivooluga, mis viib populatsioonidevaheliste geneetiliste erinevuste vähenemiseni.  

 

 



Küsimus 37 

 

Metsiktüüpi halli keha ning punaste silmadega äädikakärbseid (SsEe)  ristati mutantsete musta keha ning 

valgete silmadega äädikakärbestega (ssee) ning saadi järgmine järglaskond: 

 

  halli keha ning punaste silmadega kärbsed – 535 

  halli keha ning valgete silmadega kärbsed – 75 

  musta keha ning punaste silmadega kärbsed – 76 

  musta keha ning valgete silmgadega kärbsed – 542  

 

Milline on geenide s ja e vaheline kaugus sentimorganites (cM)? 

 

A. 6,9 cM 

B. 28,2 cM 

C. 12,3 cM 

D. 98,7 cM 

E. 14,2 cM 

 

Küsimus 38 

 

Kolmelapselises peres on kahel lapsel (IV 3 ja IV 4) kerge intellektipuue (IQ 50–70), mis esineb ka nende 

laste vanatädil (II 3) (vt sugupuu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intellektipuuete põhjuslikkuse avastamise projekti raames sekveneeriti II 3 ja IV 4 eksoomid. Järgnevas 

tabelis on välja toodud need olulised mutatsioonid, mis esinesid mõlemal puudega isikul,  toodud on ka 

vastava mutatsiooni esinemissagedus üldpopulatsioonis. Samuti on leitud variante võrreldud 

ühenukleotiidiliste polümorfismide (SNP – single nucleotide polymorphism) andmbebaasiga, kuhu on 

kantud populatsioonis levinud ühenukleotiidilised muutused, mis enamasti ei põhjusta fenotüübilisi 

muutusi. Kui antud geenis on nähtud mõne haiguse tekkepõhjust, on lisatud ka vastava haiguse kood 

mendeliaalselt levivate haiguste andmebaasis (OMIM). 

 

Kromosoom Positsioon Geen SNP Sagedus 

üldpopulatsioonis 

Sügootsus OMIM 

kromosoom 1 1959699 GABRD rs41307846 0,06 hetero 137163 

kromosoom 3 42679615 NKTR - <0,01 hetero 161565 

kromosoom 3 42679619 NKTR - 0,02 hetero 161565 

kromosoom 7 1403093484 EPHA1 - 0,08 hetero 179610 

kromosoom 7 1403095153 EPHA1 rs11768549 0,22 hetero 179610 

kromosoom 11 125765968 PUS3 - 0,09 homo - 

 

I 

II 

III 

IV 

4 5 

4 

1 2 

1 2 

1 2 3 

3 

1 2 3 

4 

6 

5 

7 8 

5 



 

Milline geen põhjustab kõige tõenäolisemalt intellektipuuet, kui tegu on ühe geeni mutatsiooni poolt 

tingitud haigusega? 

 

A. GABRD 

B. NKTR 

C. EPHA1 

D. PUS3 

 

Küsimus 39 

 

Ristati kahte valget kassitõugu. F1-põlvkonnas olid kõik kassid valged, F2-põlvkonnas oli järglaste hulgas 

ka musti kasse (sagedusega 0,1875). Millise pärandumistüübiga on tegu? 

 

A. 1 lookus, intermediaarsus 

B. 1 lookus, epistaas 

C. 1 lookus, komplementaarsus 

D. 2 lookust, duplikaatsus 

E. 2 lookust, intermediaarsus 

F. 2 lookust, epistaas 

G. 2 lookust, komplementaarsus 

 

Küsimus 40 

 

Geenid A, E, I ja U asuvad samas kromosoomis. Korduvate katsete abil tehti kindlaks geenide 

vahekaugused üksteisest sentimorganites. Tabelis on katsete tulemused. Otsusta, milline on geenide 

järjestus. 

 

geenid vahekaugus sentimorganites 

AE 36 

AI 13 

AU 22 

EI 49 

 

A. AEIU 

B. AUEI 

C. EAUI 

D. EUAI 

E. IUAE 

 

Küsimus 41 

 

Kuigi Eestis ei põhjusta piima joomine suuremale osale täiskasvanud elanikkonnast probleeme, esineb ka 

siin laktoositalumatust ehk võimetust pärast rinnapiimast võõrutamist laktaasi abil laktoosi dimeeri 

galaktoosiks ning glükoosiks lammutada. Maailmas tervikuna on laktoositalumatus aga laktoositaluvusest 

laiemalt levinud, mistõttu on ilmselt tegemist hiljem välja kujunenud tunnusega. Millist tüüpi valiku käigus 

võis laktoositaluvus välja kujuneda? 

 

A. suguline valik 

B. lõhestav valik 

C. negatiivne valik 

D. positiivne valik 

E. kunstlik valik 



 

Küsimus 42 

 

Allpool on ühe eukarüoodi DNA-ahela fragmendi järjestus. Mitu aminohapet on peptiidis, mida sellele 

ahelale komplementaarne mRNA kodeerib? Start-koodoni järjestus on AUG ning stopp-koodonite 

järjestused on UAA, UGA ja UAG? 

 

DNA 5' – CTAAGATCACTTGACTAGCATTAGGGC – 3'  

 

A. 3 

B. 4 

C. 5 

D. 6 

E. 7 

F. 8 

G. 9 

 

 

VI Ökoloogia 
 

Küsimus 43 

 

Välitöödel oli Anni ülesanne kaardistada erinevate puuliikide esinemist neljas koosluses (Põhi, Lõuna, Ida 

ja Lääs). Dokumenteerimise lihtsustamiseks võttis Anni kasutusele mõned tingmärgid: ring tähistas ühte 

kaske, viisnurk ühte tamme jne.  

 
  

 

 

 

 



Täida Anni märkmete põhjal tabel, märkides linnukesega igale iseloomustajale vastav kooslus.  

 

 Põhi Lõuna Lääs Ida 

Kõige suurem liigirikkus     

Kõige väiksem liigirikkus     

Suurim mitmekesisus     

Väikseim mitmekesisus     

Suurim arvukus     

 

 

 

Küsimus 44 

 

Teadlased vaatlesid kahe kuu jooksul ühte rottide populatsiooni. Vaatlusvahemiku alguses oli 

populatsioonis 500 isendit. Täheldati, et isendite immigratsioon oli 1,5 korda aeglasem kui emigratsioon 

ning sündimus kaks korda suurem kui surevus. Vaatlusaja jooksul täheldati 75 isendi emigreerumist ning 

sündivus oli 100 promilli. Kui palju isendeid oli rottide populatsioonis vaatlusuuringu lõpus? 

 

Vastus: ______ isendit 

 

 

Küsimus 45 

 

Elumuskõver on teatud graafik, kirjeldab ajast sõltuvat suremust ellujäämise kaudu. Eristatakse kolm tüüpi 

elumuskõveraid (joonis allpool). Millised järgnevatest väidetest (1 kuni 5) on õiged? Vali sobiv 

kombinatsioon variantidest A kuni E.  

 
 

1. Tüüp I iseloomustab organisme, kes hoolitsevad kaua oma järeltulijate eest (näiteks suured imetajad) 

2. Tüüp II on levinud kalade ja mereselgrootute hulgas. 

3. Tüüp II iseloomustab mõningaid närilisi, kelle puhul muutub suhteline suremus populatsioonis isendi 

elueast sõltuvalt vähe.  

4. Lindudel võib esineda III tüüpi elumuskõver, mis peegeldab kõrget suremust noorlindude  ja madalamat 

vanalindude hulgas.  

 

A. 1, 3, 4 

B. 1 

C. 2 

D. 2, 3 

E. 2, 3, 4 



Küsimus 46 

 

Milline allpool toodud graafikutest A kuni D kujutab õigesti samal territooriumil elava saaklooma ja tema 

kiskja populatsioonide arvukuse muutumist ajas? 

 
 

Küsimus 47 

 

Allpool toodud tabelis on iseloomustatud nelja erineva liigi populatsioone. Analüüsides tabelis toodud 

infot, järjesta liigid A kuni D kontiinumiks r-strateegist k-strateegini. 

 

Iseloomustaja I II III IV 

Populatsiooni suurus 150 - 550 100 - 800 100 - 700 400 - 450 

Surevus populatsiooni 

tihedusest sõltuv 

populatsiooni 

tihedusest sõltumatu 

populatsiooni 

tihedusest sõltumatu 

populatsiooni 

tihedusest sõltuv 

Elulemuskõver diagonaalne konkaavne konkaavne konveksne 

Edukus konkureerimises teiste liikidega keskpärane kehv keskpärane hea 

Eluiga lühike lühike lühike pikk 

 

Vali sobiv variant A kuni E skaalal r-st k-ni. 

A. I, II, III, IV 

B. IV, III, II, I 

C. IV, II, III, I 

D. I, III, II, IV 

E. IV, I, III, II 

F. II, III, I, IV 



Küsimus 48 

 

Tähnik-sinitiib (Maculinea arion) on liblikas, kelle elutsükkel on tihedas seoses ühe teatud sipelgaliigi 

Myrmica sabuleti omaga. Sinitiiva röövikud eritavad magusat vedelikku, mis meelitab sipelgaid ligi. 

Sipelgad viivad rööviku endaga kaasa oma pessa ja röövik talvitub sipelgapesas ning hakkab kevadel 

sipelgate mune ning vastseid sööma. Seejärel koob röövik kookoni sipelgapesa lakke ning läbib 

metamorfoosi. Täiskasvanud liblikas lahkub sipelgate pesast. Milline ökoloogiline suhe valitseb liblika ja 

sipelgate vahel? 

 

A. konkurents 

B. mutualism 

C. kisklus 

D. kommensialism 

E. parasitism 

F. altruism 

 

 

VII  Biosüstemaatika 
 

Küsimus 49 

 

Millised liigid kõrval oleval joonisel moodustavad 

parafüleetilise rühma? 

 
 

A. A, B ja F 

B. C, D ja G 

C. C, D, G ja H 

E. A, B, C, D, G, H ja I 

F. A ja C 

 

 

 

 



Küsimus 50 

 

Allpooltoodud kladogrammil tähistavad ringid 1 kuni 5 erinevaid apomorfseid tunnuseid. Millised need 

olla võiksid? 

 
A. 1 – trummikile, 2 – amnion,  

3 – spermatofoor,  

4 – keratiniseerunud soomused,  

5 – suled  

B. 1 – spermatofoor,  

2 – trummikile, 3 – amnion,  

4 – keratiniseerunud soomused,  

5 – suled  

C. 1 – keratiniseerunud soomused, 2 – amnion, 3 – spermatofoor,  

4 – trummikile, 5 – suled  

D. 1 – amnion, 2 – trummikile,  

3 – suled, 4 – keratiniseerunud soomused, 5 – spermatofoor 

E. 1 – amnion, 2 – spermatofoor,  

3 – keratiniseerunud soomused,  

4 – suled, 5 – trummikile 

 

 


