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Teie ees on küsimustik, mis sisaldab kokku 37 küsimust. Küsimused annavad keskmiselt 2 punkti, mõned 
veidi vähem (minimaalselt 1), mõned veidi rohkem (maksimaalselt 3). Iga küsimuse eest saadav 
maksimaalne punktide arv on kirjas küsimuse juures. Valed vastused miinuspunkte ei anna. Kõigile 
küsimustele õigesti vastamine annab kokku 67,5 punkti.  

 
Enne vastama asumist märgi vastuste lehele oma nimi.  

 
Küsimustikku täites võid teha ka parandusi ja märkmeid, enne vastuste lõpliku kinnitamist on võimalik 
küsimuste vahel edasi ja tagasi liikuda.    
 
Jää rahulikuks, leia iga küsimuse lugemiseks aega, mõtle läbi ning kirjuta õige vastus! 
 
Küsimustikule vastamiseks on aega 90 minutit! 
 

Jõudu tööle! 
 



Rakubioloogia ja biokeemia 

Küsimus 1  

Agrobacterium tumefaciens-i poolt vahendatud transformatsiooni kasutatakse biotehnoloogias laialdaselt 
võõra genoomse materjali viimiseks taime genoomi. Näiteks kasutati Havail papaiakasvatusele suurt 
kahju põhjustanud papaiaviiruse PRSV kapsiidivalku (CP) kodeerivat geeni, et luua PRSV-resistentne 
transgeenne papaiasort SunUp. Transformatsiooniks kasutatud konstrukt sisaldab nii CP geeni kui ka 
selekteeritavat markergeeni nptII, mis annab resistentsust kanamütsiinile. Nii CP kui ka nptII geenid on 
lillkapsa mosaiikviiruse CaMV konstitutiivse 35S promootori kontrolli all. Määra ülaltoodud info põhjal, 
millised järgnevatest väidetest on tõesed? Tähista tõesed + ja väärad 0. 

  Otsus 
1 SunUp papaia sisaldab CaMV DNA järjestusi  

2 SunUp papaia sisaldab nptII geeni  

3 SunUp papaia sisaldab plasmiidset päritolu DNA-d  

4 SunUp papaia sisaldab väikest osa Agrobacterium tumefaciens-i kromosoomi DNA-st  

Küsimus 2  

Määra, kas järgnevad väited Michaelis-Menteni kineetika järgi käituvate ensüümkatalüüsitud 
reaktsioonide kohta on tõesed või väärad? Tähista tõesed + ja väärad 0. 

  Otsus 
1 Kui substraati on ülehulgas, on ensüümi poolt katalüüsitud reaktsiooni kiirus võrdeline 

ensüümi kontsentratsiooniga 
 

2 Kui lisada piisavalt substraati, on võimalik saavutada reaktsiooni normaalne Vmax ka 
konkureeriva inhibiitori juuresolekul 

 

3 Reaktsiooni käigus toimub substraadi kontsentratsiooni vähenemine ajas lineaarselt  

4 Katalüüsitud ja katalüüsimata reaktsioonide aktivatsioonienergiad on võrdsed, kuid 
katalüüsitud reaktsiooni tasakaalukonstant on väiksem 

 

 

Küsimus 3  

Hematoentsefaalne barjäär on selektiivne barjäär, mille funktsioon on kaitsta ajukude patogeenide ja 
kahjulike ühendite eest ning tagada kesknärvisüsteemi homöostaasi. Millised väited hematoentsefaalse 
barjääri läbitavuse kohta on tõesed? Tähista tõesed + ja väärad 0. 

  Otsus 
1 Hematoentsefaalne barjäär takistab kõikide molekulide vaba difusiooni veresoontest 

ajju. 
 

2 Hematoentsefaalse barjääri läbivad vaba difusiooni teel väikesed ja polaarsed või 
hüdrofiilsed osakesed, nagu näiteks süsihappegaasi ja hapniku molekulid ning 
steroidhormooonid. 

 

3 Hematoentsefaalse barjääri läbivad vaba difusiooni teel väikesed molekulid nagu 
ioonid, nukleotiidid ja aminohapped. 

 

4 Glükoos ei difundeeru vabalt läbi hematoentsefaalse barjääri, vaid ainult transporter-
valkude vahendusel. 

 

5 Enamik ravimeid ei läbi hematoentsefaalset barjääri, mis muudab ajukasvajate ja 
neurodegeneratiivsete haiguste ravi keeruliseks 

 



Küsimus 4  

Hematoentsefaalne barjäär koosneb mitmetest erinevatest rakutüüpidest ja struktuuridest, mis on olulised 
selle selektiivse barjääri ning kesknärvisüsteemi homöostaasi säilitamiseks. Kirjuta tabelisse aju 
homöostaasi säilitamiseks olulise komponendi nimetusele vastav number jooniselt (1-6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küsimus 5  

Termofiilid on organismid, mis on kohastunud eluks kõrgetel temperatuuridel (üle 60°C). Milliseid 
järgnevatest kohastumustest võiks kohata termofiilide hulgas? Tähista tõesed + ja väärad 0. 

  Otsus 
1 DNA on rohkem positiivselt superspiraliseeritud  

2 Membraanis suurenenud küllastumata rasvhapete hulk  

3 Vähenenud disulfiidsildade arv valkudes  

4 Suurenenud vakuoolide arv rakukomponentide isolatsiooniks kuumuse eest  

5 Suurenenud G-C sisaldus genoomis  

 

Küsimus 6  

X on viirusevastane ravim, mille sihtmärgiks on revertaas. Milliste viiruse vastu on mõistlik kasutada 
ravimit X? Tähista tõesed + ja väärad 0. 

 
 

Otsus 

1 dsRNA viirused  

2 ssRNA viirused  

3 dsDNA viirused  

4 +ssRNA viirused DNA vahevormiga  

5 dsDNA viirused RNA vahevormiga  

  

Basaalmembraan  

Peritsüüt  

Astrotsüüt  

Endoteelirakk  

Mikrogliia  

Tiheliidus  



Küsimused 7 ja 8: 

Alloleval joonisel on esimese kasutusloa saanud COVID-19 vaktsiini nukleiinhappe järjestuse esimesed 
500 nukleotiidi. 

 

Küsimus 7  

Milline väide ülaltoodud joonise kohta on tõene? Tähista tõene + ja väärad 0. 

 
 

Otsus 

1 Ψ märgib positsiooni, kus võib esineda suvaline nukleotiid  

2 Ψ on sünteetiline puriin, mida muidu looduses ei esine  

3 Ψ paikneb positsioonides, kus muidu paikneks puriin  

4 Ψ on tümiini modifitseeritud vorm, mis esineb ka looduses  

5 Ψ on pürimidiinide hulka kuuluva lämmastikaluse isomeer  

Küsimus 8  

On näidatud, et kõrgema G-C sisaldusega järjestused on stabiilsemad ning nendelt toimub translatsioon 
efektiivsemalt. Vaktsiini loomiseks on SARS-CoV-2 ogavalgu järjestuse koodoneid optimeeritud nii, et 
suurendada G-C sisaldust. Millised järgnevatest väidetest on tõesed? Tähista tõesed + ja väärad 0. 

 
 

Otsus 

1 G-C sisalduse suurendamiseks lisatakse vaktsiini tootmisel in vitro segusse suuremas 
osakaalus G- ja C-nukleotiide. 

 

2 G-C sisalduse suurendamiseks on vaktsiinis kasutatavas ogavalgu järjestuses võrreldes 
SARS-CoV-2 ogavalgu järjestusega kõige enam erinevusi koodonite 1. positsioonis. 

 

3 G-C sisalduse suurendamiseks on vaktsiinis kasutatavas ogavalgu järjestuses võrreldes 
SARS-CoV-2 ogavalgu järjestusega kõige enam erinevusi koodonite 2. positsioonis. 

 

4 G-C sisalduse suurendamiseks on vaktsiinis kasutatavas ogavalgu järjestuses võrreldes 
SARS-CoV-2 ogavalgu järjestusega kõige enam erinevusi koodonite 3. positsioonis. 

 

5 G- ja C-nukleotiidide osakaalu suurendamine on nukleotiidi positsioonist koodonis 
sõltumatu ja juhuslik 

 



Küsimus 9  

Rakkude jagunemine võib olla kas asümmeetriline (jagunemise käigus eristub üks rakk teisest) või 
sümmeetriline (jagunemise tulemusel tekivad samasugused rakud). Eristumist põhjustavad rakkudele 
mõjuvad välised faktorid (nt erinevad kasvufaktorid) ning võib ka toimuda eellasrakkude indutseerimine 
teatud kindlas eristumise suunas. Taoline mõjutus antakse edasi erinevate signalisatsiooniradade 
aktivatsiooniga, mille käivitajaks on üldjuhul rakumembraani retseptoritele kinnitunud 
induktormolekulid. Induktsiooniga kaasneb alati spetsiifiline geeniaktivatsioon. 

 

Millised järgnevatest väidetest on tõesed? Tähista tõesed + ja väärad 0. 

 
 

Otsus 

1 Rakkude sisekeskkonna signaalide (mRNA, iRNA, valgud jt) ebavõrdselt jaotumine 
tsütoplasmas enne mitoosi toimumist 

 

2 Rakkude paigutus e asukoht süsteemis ja paiknemine teiste rakkude suhtes  

3 Kui rakk on jagunemistüsklis, siis on tema saatus juba määratud ja ta ei saa edaspidi oma 
diferentseerumisteed muuta 

 

4 Rakkude ebasümmeetrilist jagunemist mõjutavad tsütokiinid ja mitmed kasvufaktorid  

5 Rakkude ebasümmeetriline jagunemine on seotud üksnes epigeneetiliste faktoritega  

Küsimus 10  

Tüvirakk on organismi rakk, mis on võimeline jagunemise tulemusel andma endasuguseid järglasi ja 
enamdiferentseerunud rakke. Järk-järguline diferentseerumine viib eristumisele kudedeks, kus lõplikult e 
terminaalselt diferentseerunud rakud täidavad oma antud rakutüübile iseloomulikku funktsiooni. Juba 
alates 1960. aastatest on postuleeritud, et võrdse geneetilise taustaga rakud suudavad diferentseeruda tänu 
erinevustele geeniekspressiooni mustris. Seda protsessi nimetatakse ka geenide valikuliseks 
aktivatsiooniks e diferentsiaalseks geeniekspressiooniks. Millised järgnevatest väidetest on tõesed? 
Tähista tõesed + ja väärad 0. 

 
 

Otsus 

1 Diferentseerumise jooksul kaovad genoomidest mittevajalikud geenid, mistõttu nende 
geenide (taas)aktivatsiooni ei saa toimuda 

 

2 Eristunud rakkudes on vaid väike osa valke kodeerivast genoomist aktiivne ning igale 
diferentseerunud rakutüübile on iseloomulik vajalike mRNA-de süntees 

 

3 Golgi kompleksis toimub polüpeptiidi(de) modifitseerimine, et aktiveerida organismile 
vajalikud funktsionaalsed valgud 

 

4 Valikuline RNA süntees pole oluline õige mRNA liikumisel tuumast tsütoplasmasse  

5 Geeniekspressioon ei sõltu sellest, millised DNA osad e geenid transkribeeritakse RNA 
keelde 

 



Taimede anatoomia ja füsioloogia 

Küsimus 11  

Vii vastavusse taimed ja viljatüübid. Kirjuta vastuste lehel tabelisse taime järgi õige viljatüübi ees olev 
täht (A-J) alltoodud parempoolsest tabelist. 

 Taim Otsus 

 1 Banaan  

2 Maapähkel  

3 Vaarikas  

4 Apelsinipuu  

5 Raps  

6 Rukis  

7 Päevalill  

8 Hobukastan  

9 Pihlakas  

10 Saar  

Küsimus 12  

Fotol on näha plasmolüüsunud taimerakud. 

 

Millised järgnevatest väidetest on tõesed? Tähista tõesed + ja väärad 0. 

 
 

Otsus 

1 Plasmolüüs on rakukesta eemaldumine protoplastist paisumise teel  

2 Plasmolüüsi toimumist saab tagasi pöörata raku asetamisega hüpo-osmootsesse 
(hüpotoonilisse) e. madala kontsentratsiooniga lahusesse 

 

3 Plasmolüüs võib esineda ka loomarakkudes  

4 Hecht’i niidid (joonisel noolega) näitavad, et protoplast ja rakusein on omavahel seotud kas 
plasmodesmide, arabinogalaktaansete valkude või kasvavate tselluloosi mikrofibrillide 
vahendusel 

 

5 Plasmolüüs toimub sagedamini liigniisketes keskkonnatingimustes  

 Viljatüüp 

A koguluuvili 

B tiibvili 

C seemnis 

D kõder 

E pomerantsvili 

F mari 

G kaun 

H õunvili 

I kupar 

J teris 



Küsimus 13  

Märgi iga järgneva väite kohta kas see on tõene (+) või väär (0) seletamaks, miks C4 taimedes on 
väikestel süsihappegaasi kontsentratsioonidel intensiivsem fotosüntees võrreldes C3 taimedega. 

 
 

Otsus 

1 C3 taimedes peab CO2 difundeeruma mesofülli rakkudest juhtkimpude ümbrisrakkudesse ja 
seega läbima pikema vahemaa 

 

2 C3 taimede õhulõhed on vähem avatud kui C4 taimedel  

3 CO2 kontsentratsioon RuBisCO lokalisatsiooni kohtades on C3 taimedes väiksem kui C4 
taimedes 

 

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

5 C3 taimedes on valgushingamine oluliselt suurem kui C4 taimedes  

Küsimus 14  

Millised järgnevatest sündmustest võivad põhjustada fotosünteesi negatiivset väärtust (taim eritab CO2 
atmosfääri rohkem kui seob) madala CO2 kontsentratsiooni juures? Tähista tõesed + ja väärad 0. 

 
 

Otsus 

1 Õhulõhed on suletud ja gaasivahetus toimub läbi kutiikula  

2 RuBisCO inaktiveerub  

3 Hingamine toimub intensiivsemalt kui fotosüntees  

4 Kloroplastide strooma pH muutub liiga happeliseks fotosünteesi toimumiseks  

5 Esineb valgushingamine  

 

Loomade anatoomia ja füsioloogia 

Küsimus 15  

Millised järgnevad väited on tõesed kaasasündinud immuunsuse kohta? Tähista tõesed + ja väärad 0. 

 
 

Otsus 

1 TL (inglise keeles "toll-like") retseptorid tunnevad ära molekulaarseid mustreid (PAMP)  

2 Immuunvastus tekib 3-5 päeva jooksul peale haigustekitajaga nakatumist  

3 Esineb vaid selgroogsetel  

4 Kaasasündinud immuunsust tagavateks rakkudeks on neutrofiilid, makrofaagid ja B- ja T-
lümfotsüüdid 

 

5 Kaasasündinud immuunvastus võib aktiveerida omandatud immuunvastust  

6 Kaasasündinud immuunsus aitab ära tunda muuhulgas bakterite flagella (viburi), 
lipopolüsahhariidid, kaksikahelalise RNA ja peptidoglükaani 

 

 

 



Küsimus 16  

Alloleval graafikul on kujutatud südametsüklit. 

 
Klappide tegevus 1 – avanevad 2 – sulguvad 

Klappide tüüp 3 – poolkuu- ehk semilunaarklapid 
4 – hõlmased ehk atrioventrikulaarsed 
klapid 

 

Mis toimub graafikul märgitud punktides (A-D)? Täida tabel vastuste lehel numbritega ülemisest tabelist 
(igasse lünka käib üks number). 

 Klappide tegevus Klappide tüüp 

A   

B   

C   

D   

Küsimus 17  

Millised järgmistest ensüümidest ja ainetest esinevad maos? Tähista +, kui esineb ning 0, kui ei esine. 

 
 

Otsus 

1 Mutsiin  

2 Sapphapped  

3 Vesinikkloriidhape (HCl)  

4 Trüpsiin  

5 Pepsiin  

  



Küsimus 18  

Alloleval joonisel on toodud skeem mehe suguhormoonide regulatsioonist.  

 

Tuginedes joonisele ja enda teadmistele, märgi iga järgneva väite kohta kas see on tõene (+) või väär (0).  

 
 

Otsus 

1 Testosterooni taseme tõus veres vähendab negatiivse tagasiside mehhanismi kaudu 
testosterooni tootmist Leydigi rakkudes 

 

2 Hormoon FSH on lühend sõnadest forsseeritav seksuaalhormoon  

3 Organ X on hüpotaalamus  

4 Organ Y on käbikeha  

5 Sertoli rakust areneb välja sperm ehk tegemist on spermi eellasrakuga (idurakk)  

 

  



Küsimus 19  

Alloleval joonisel on kujutatud ühe organsüsteemi võimalikud erinevad evolutsioonis väljakujunenud 
variandid. 

 

Märgi iga järgneva väite kohta, kas see on tõene (+) või väär (0). 

 
 

Otsus 

1 Joonisel kujutatud organsüsteemi variandid esinevad peale imetajate ka veel lindudel ja 
roomajatel. 

 

2 Joonisel punase värviga kujutatud struktuurid on peamised lokaalsed heterokriinsed 
näärmed. 

 

3 Antud organsüsteemi arengut mõjutab hüpotaalamusest sekreteeritav kortikoliberiin.  

4 Joonistel kujutatud organsüsteemi varieeruvused on tingitud organismide suuruse 
erinevustest.  

 

5 Variant A iseloomustab kukkurlaste organi ehitust  

 

  



Küsimus 20  

Immunoloogilistes protsessides on olulised valgud MHC klassi molekulid (major histocompatibility 
complex). Need valgud vahendavad immuunsignaalide ülekannet T-rakkudele, põhjustades sellega 
vastava reaktsiooni tekke. 

 

Tuginedes joonisele ja enda teadmistele, märgi iga järgneva väite kohta kas see on tõene (+) või väär (0).  

 
 

Otsus 

1 MHC I valk vahendab ainult raku sisekeskkonnast pärit antigeeni.   

2 Enne antigeeni esitlemist läbib vastav antigeenne valk töötlemise tsütoplasmavõrgustikus.  

3 MHC I valk esineb kõigi normaalsete organismi rakkude pinnal.  

4 APC rakud on B-rakud, makrofaagid ja dendriitrakud.   

5 T-raku retseptorid on kõigil T-rakkudel identsed.   

 

  



Geneetika ja evolutsioon 

Küsimused 21-23 

Retinoblastoom on neuroepiteliaalne pahaloomuline kasvaja, mis on kõige sagedasem silmamunasisene 
(intraokulaarne) kasvaja lastel. Antud kasvaja allub küllaltki hästi ravile. 

35% juhtudest on retinoblastoom lastel kahepoolne ning sellisel juhul on kasvaja tekkepõhjuseks peaaegu 
alati (100%) iduliini rakkude vastavas tuumorsupressor-geenis (RB) aset leidnud mutatsioon. Kuna 
mutatsioon toimub iduliini rakkudes, siis on tegemist päriliku mutatsiooniga. Ühepoolselt esineva kasvaja 
korral põhjustab mutatsioon 15% retinoblastoomi juhtudest.  

Kirjeldatud iduliini rakkude mutatsioon pärandub autosomaalse dominantse mustrina ning sellel on 90% 
penetrantsus.  

Küsimus 21  

Millise tõenäosusega areneb lapsel retinoblastoom, kui tema ühel vanemal on diagnoositud kahepoolne 
retinoblastoom? Kirjuta vastus kastikesse vastuste lehel, andes vastus protsentides, täisnumbritega. 

 

 

Küsimus 22  

Millise tõenäosusega areneb lapsel retinoblastoom, kui tema ühel vanemal on diagnoositud 
retinoblastoom, kuid anamneesist pole kahjuks teada, kas see oli ühepoolne või kahepoolne? Kirjuta 
vastus kastikesse vastuste lehel, andes vastus protsentides, täisnumbritega. 

 

 

Küsimus 23  

On teada, et retinoblastoomiga patsientidel on kõrgenenud risk pineoblastoomi tekkeks (käbikeha 
kasvaja). Käbikeha asetseb vaheaju tagaosas, vahetult ajuveejuha kohal. Ajuveejuha sealjuures ühendab 
aju külgvatsakesi ja kolmandat vatsakest ülejäänud kesknärvisüsteemi liikvoriruumidega ning tagab 
normaalse liikvori tsirkulatsiooni. Arvestades eelnevat, siis millised järgnevatest väidetest võiksid olla 
pineoblastoomi sümptomid. Tähista tõesed + ja väärad 0. 

 
 

Otsus 

1 Liberiin-tüüpi hormoonide üleliigne produktsioon ja sellest tingitud ajuripatsi ületalitlus  

2 Näonärvi ja kolmiknärvi halvatus  

3 Tasakaalu kadumine ja liigutuste koordinatsiooni häirumine  

4 Lõhnataju kadumine  

5 Peavalu, iiveldus ja oksendamine  

  

% 

% 
 



 

Küsimus 24  

Alloleval joonisel on esitatud hiire β-globiini geeni nukleotiidne järjestus. Esitatud nukleotiidne järjestus 
näitab seda osa DNA molekulis, mis kodeerib β-globiini polüpeptiidahela sünteesi ja kolmetähelised 
lühendid vastavad kindlatele aminohapetele. DNA järjestuse 79-ndas positsioonis on paksu musta noolega 
välja toodud cAp, mis tähistab 5’-otsa (ingl. k. capping site, nukleotiid, kuhu liidetakse 5‘cap ) ja 1467-s 
positsioonis olev pA tähistab kohta, kuhu lisatakse polü-A saba. 

 

Millised järgnevatest väidetest esitatud geeni struktuuri kohta on tõesed? Tähista tõesed + ja väärad 0. 

 
 

Otsus 

1 Selles geenis on 3 intronit ja 4 eksonit.  

2 Selle geeni alusel sünteesitud valmis mRNA suurus, kui ei arvestata polü-A saba, on 1389 
nukleotiidi. 

 

3 Transkriptsiooni alguskoht on 132. nukleotiidi juures.  

4 Selle geeni nukleotiidse järjestuse piirkond alates 1336. nukleotiidist kuni 1467. 
nukleotiidini on mRNA 3’ mittetransleeritav osa. 

 

  



Küsimus 25  

Karinil ja Stjopal on kummalgi õde sirprakulise aneemiaga (autosomaalne retsessiivne pärandumine). 
Karin, Stjopa ega kummagi vanemad sirprakulist aneemiat ei põe ja kedagi neist ei ole testitud selles osas, 
kas nad on haiguse kandjad või ei. Arvuta sellele puudulikule informatsioonile toetudes tõenäosus, et 
Karini ja Stjopa lapsel on sirprakuline aneemia. 

Kirjuta õige vastus murdarvuna kastikesse vastuste lehel. 

 

 

Küsimus 26  

Tundmatul planeedil elavad olendid, kes paljunevad samade pärilike mustrite alusel nagu inimesedki. 
Kolm fenotüübilist tunnust on pikkus (P = pikk, p = kääbus), peajätked (A = antennidega, a = antennideta) 
ja nina morfoloogia (K = püstine koon, k = kongus koon). Kuna olendid ei ole „intelligentsed“, said Maa 
teadlased läbi viia kontrollitud aretuseksperimente, ristsiirates omavahel erinevaid heterosügoote. 
Antennidega pikkade heterosügootide järeltulijad jagunesid järgnevalt: pikk ja antennidega (46); kääbus 
ja antennidega (7); kääbus ja antennideta (42); pikk ja antennideta (5). Antennide ja püstise koonuga 
heterosügootide järeltulijad jagunesid järgnevalt: antennide ja püstise koonuga (47); antennide ja kongus 
koonuga (2); antennideta ja püstise koonuga (3). Järglaste arvud antud sulgudes. 

Arvuta mõlema katse põhjal rekombinantsussagedused pikkuse ja peajätkete tunnuste ning peajätkete ja 
nina morfoloogia tunnuste vahel. 

Kirjuta õiged vastused täisarvuna (protsendid) vastuste lehel olevatesse kastikestesse. 

1) Rekombinantsussagedus pikkuse ja peajätkete vahel 

 

2) Rekombinantsussagedus peajätkete ja nina morfoloogia vahel 
 
 

Küsimus 27  

Mitu erinevat aminohapet oleks neljast nukleotiidist kokku pandud kolmenukleotiidiliste koodonite abil 
teoreetiliselt võimalik maksimaalselt kodeerida? Kirjuta vastus arvuna vastuste lehel olevasse kastikesse. 

 

 

Küsimus 28  

Millised väited evolutsioonimehhanismide kohta on tõesed? Tähista tõesed + ja väärad 0. 

 
 

Otsus 

1 Kohasemad organismid saavad populatsiooni keskmisega võrreldes rohkem sigivaid järglasi  

2 Liigi igal isendil on erinevad kohastumused, mis tal elu jooksul tekkinud on  

3 Hardy-Weinbergi taskaal iseloomustab kõikide alleelide jaotumist populatsioonis  

4 Taime tolmuterade kaugele levimine võib põhjustada geenivoolu  

5 Evolutsioonimehhanismidele alluvad ainult suguliselt paljunevad organismid  

 

  

/ 

% 

% 

 



Ökoloogia ja etoloogia 

Küsimus 29  

Suhtumine soodesse on Eestis viimaste aastakümnetega palju muutunud. Pikaaegse soode kuivendamise 
asemel tegeletakse hoopis soode taastamisega. 2020. aastal tutvustati soode taastamise töid isegi Eesti 
Vabariigi presidendile. Millised väited soode kohta on tõesed? Tähista tõesed + ja väärad 0. 

 
 

Otsus 

1 Ükski kuivendatud soo ei suuda ilma inimese sekkumiseta taastuda (uuesti sooks muutuda)  

2 Alates aastast 1950 on võrreldes madalsoode ja siirdesoodega proportsionaalselt kõige 
rohkem vähenenud kõrgsoode ehk rabade pindala  

 

3 Nii kuivendus- kui taastamistöödel võib soost välja voolav vesi vajada puhastamist 
turbasodist 

 

4 Lagesoode liigid on jäänud haruldasemaks kui kuivendatud metsade liigid  

 

Küsimus 30  

Suktsessioon ehk koosluste järgnevus on loomulik protsess, mida võib näha näiteks metsas pärast suurt 
tulekahjut või äsja veest kerkinud pinnasel. Millised ökosüsteemi omaduste väärtused suktsessiooni 
käigus üldjuhul suurenevad (märgi +), millised vähenevad (märgi 0)? 

 
 

Otsus 

1 mullakihi paksus  

2 liigirikkus  

3 ühe liigi esindajate keskmine arv  

4 populatsioonide arvukuse kõikumise sagedus  

5 taimede kõrgus ja komplekssus  

 
Küsimused 31-32 

Küsimus 31  

Ainete ringlus mängib Maa biosfääri tasakaalu hoidmises suurt rolli. Lisaks teada-tuntud veeringele ja 
süsinikuringele saab kirjeldada ka paljusid teisi, nagu näiteks fosforiringe. Millised väited fosforiringe 
kohta on tõesed? Tähista tõesed + ja väärad 0. 

 
 

Otsus 

1 Fosfor kui ATP komponent on oluline loomadele, kuid mitte taimedele  

2 Fosfor esineb kõigil fosforiringe astmetel vaid fosfaadi koostises  

3 Järvedes on fosforipuudus peamine primaarproduktsiooni limiteeriv tegur  

4 Atmosfääris sisaldub umbes pool kogu fosforiringe fosforist  

 

  



Küsimus 32  

Lämmastik moodustab atmosfääri õhust umbes 78%, kuid sellegipoolest on vaja taimi väetada 
lämmastikväetisega ning inimeselgi on vaja toidust lämmastikku saada. Õhulämmastiku rollist biosfääris 
saame paremini aru, kui vaatame lämmastikuringet. Millised väited lämmastikuringe kohta on õiged? 
Tähista tõesed + ja väärad 0. 

 
 

Otsus 

1 Nitrifikatsiooniks nimetatakse ammooniumi (NH4+) moodustumist   

2 Atmosfääris on rohkem lämmastikku kui hüdro-, bio- ja litosfääris kokku  

3 Mügarbakterid muudavad oma elutegevuse käigus nitriteid ja nitraate õhulämmastikuks 
(N2) 

 

4 Tsüanobakterid suudavad fikseerida õhulämmastikku  

 

Küsimus 33  

Erinevad organismid saavad eluks vajaliku energia erinevatel moodustel. Vii organism kokku talle omase 
toitumistüübiga. Kirjuta kasti vastav number.

Energiaallikas: 

1 - fototroof 

2 - kemotroof 

Elektroni doonor: 

3 - litotroof  

4 - organotroof 

Süsiniku allikas: 

5 - autotroof 

6 - heterotroof 

organism energiaallikas elektroni doonor süsiniku allikas 

nitrifitseerivad bakterid    

harilik kukeseen (Cantharellus cibarius)    

harilik müürlook (Arabidopsis thaliana)    

nookpaeluss (Taenia solium)    

Küsimus 34  

Ökosüsteemid käituvad kui tervikud tänu liikidevahelistele suhetele. Vii kokku liigid nendevahelise 
suhtega, kirjutades tabelisse vastav täht (A-D).

A – Konkurents B – Ammensialism C – Mutualism D – Kommensalism 

 
 

Otsus 

1 metskits (Capreolus capreolus) – puuk kitse toiduks oleval pungal   

2 punanokk-pühvlilind (Buphagus erythrorynchus) – aafrika pühvel (Syncerus caffer)  

3 tiiger (Panthera tigris) – korjustest toituv harilik šaakal (Canis aureus)  

4 hall lepp (Alnus incana) – selle kõrval salumetsas kasvav haab (Populus tremula)  

 

 

 
 



Küsimus 35  

Looduses on tarbijaid alati vähem kui tootjaid, sest osa energiast läheb igas toiduahela astmes kaduma. 
Lähtudes enda teadmistest arvuta, mitu kilogrammi mustikaid peab teoreetilises ökosüsteemis olema, et 
üks 45 kg kaaluv hunt saaks seal elada, kui toitained liiguvad hundini eranditult mööda sellist toiduahelat: 

harilik mustikas (Vaccinium myrtillus) → põld-uruhiir (Microtus arvalis) → nastik (Natrix natrix)→ 
metssiga (Sus scrofa) → hunt (Canis lupus) 

Kirjuta õige vastus vastuste lehel olevasse kastikesse.  

 

kg 

Küsimus 36  

Reostusest rääkides ei mõelda tavaliselt esmalt valgusreostusele, kuid ka see mõjutab organisme mitmeti. 
Märgi iga järgneva väite kohta, kas see on tõene (+) või väär (0)? 

 
 

Otsus 

1 Öise valgustusega keskkonnas võivad hakata laululinnud kevadhommikuti varem laulma  

2 Öine valgustus soodustab lindudel paarivälist paaritumist  

3 Ühe puu üks pool võib tänu tänavavalgustusele püsida kauem lehes kui teine pool  

4 Öine valgustus teeb ööliblikad nahkhiirtele kergemini kättesaadavaks  

Küsimus 37  

Pildil olev sipelgaliik Tetramorium inquilinum on sotsiaalne parasiit, kes ratsutab teise sipelgaliigi 
Tetramorium immigrans kuningannal. Ta saadab peremehele signaale, mis panevad peremehe teda omaks 
pidama, ning toitub peremehe toidust. Parasitismi tulemusel on liik nii nõrgaks jäänud, et kui kukub 
peremehe seljast maha, ei suuda ta enam ise liikuda. 

 

 Otsusta, millised väited sotsiaalse parasitismi kohta on õiged! Tähista tõesed + ja väärad 0. 

 
 

Otsus 

1 Sotsiaalsed parasiidid on tihti peremeesorganismiga lähedased sugulased  

2 Tetramorium inquilinum on ektoparasiit  

3 Sotsiaalne parasitism võib esineda ka liigisiseselt  

4 Malaariatekitaja Plasmodium falciparum on sotsiaalne parasiit, sest vajab elutsükli 
läbimiseks mitut peremeest 

 

 

 


