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Rakubioloogia ja biokeemia 

Küsimus 1  

Terve indiviidi organismi barjääridel (nahk, limaskestad) elab palju erinevaid mikroorganisme, mis 
moodustavad keerulise ökosüsteemi – organismi normaalse mikrofloora ehk mikrobioota. Kaitsel 
kehavõõraste ainete ja mikroobide eest on tähtis roll just liigiomasel normaalsel mikroflooral, mida 
loetakse organismi loomulike kaitsemehhanismide hulka. Millised on mikrobioota ülesanded? Vali 
väidete hulgast õige kombinatsioon 

1. Indiviidi mikrobioota on oluline ümbritseva keskkonna mikroobikoosluse tasakaalu säilitamisel, et 
tagada organismi väliste patogeenide vastane kaitse. 

2. Kommensaalsed mikroobid takistavad patogeenide kinnitumist ja elutegevust. 
3. Mikrobioota stimuleerib lokaalselt immuunsüsteemi mõnede osade (Peyeri naastud, limaskestade 

lümfikogumikud) normaalset arengut. 
4. Soolestiku mikroobid aktiveerivad humoraalset immuunsüsteemi, mistõttu tekivad organismis 

infektsioonidevastases kaitses osalevad loomulikud antikehad. 
5. Fakultatiivsed patogeensed mikroorganismid on olulised organismisisese mikoroobikoosluse tasakaalu 

hoidmisel. 
6. Immuunsüsteemi nõrgenemine võib tekitada mikrobioota düsbalanssi e teatud mikroobide 

mittesoovitavalt kiiret paljunemist. 
7. Mikroobivabade loomade (gnotobiontide) uurimine on näidanud, et nende immuunsüsteem on hästi 

arenenud ja et nad pole haigustele vastuvõtlikud. 
8. Hästi funktsioneeriva immuunsüsteemi korral kujutab mikrobioota ohtu, kuna mikroobid tungivad 

soolestiku limaskestadest läbi ja võivad põhjustada siseorganites (lümfisülmed, põrn, maks) 
infektsioone. 

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

Küsimus 2  

α-heeliks on üks võimalik valgu sekundaarstruktuuri vormidest. Milline järgnevatest on peamine α-
heelikseid stabiliseeriv faktor? 

A. Vesiniksidemed peptiidahela selgroo aatomite vahel. 
B. Disulfiidsillad tsüsteiinijääkide kõrvalahelate vahel. 
C. Polaarsete aminohappejääkide küljes olevad süsivesinikrühmad. 
D. Aminohappejääkide kõrvalahelate vahelised kovalentsed sidemed. 
E. Laenguga kõrvalahelaga aminohapete üleküllus α-heeliksit moodustavas järjestuses.  

Küsimus 3  

Milline järgnevatest on levinud närvisüsteemi ektratsellulaarne signaalmolekul (neuromediaator)? 

A. cAMP 
B. Atsetüülkoliin 
C. Inositool-1,4,5-trifosfaat 
D. 1,2-diatsüülglütserool 
E. ATP  



Küsimus 4  

Tundmatu DNA proovi analüüsimiseks teostati 3 restriktsioonireaktsiooni. Proovi töödeldi ainult XbaI ja 
BamHI-ga eraldi ning ka mõlema restriktaasiga koos. Tulemusi analüüsiti geelelektroforeesil, mille 
tulemus on toodud järgneval joonisel. Kõik lõikused toimusid 100%. 

 

Milline väide on õige? 

A. Tundmatu DNA proov on lineaarne 
B. XbaI restriktaasil puudub selles DNA proovis lõikesait 
C. Mõlemal restriktaasil on tundmatus DNA-s üks lõikesait 
D. XbaI lõikesait paikneb BamHI lõikesaitide vahel 
E. Tundmatu DNA proovi pikkus on 16 kb 

Küsimus 5  

Milline järgnevatest graafikutest iseloomustab kõige paremini ioonide passiivse transpordi kineetikat läbi 
ioonkanali? 

 

A. Graafik A 
B. Graafik B 
C. Graafik C 
D. Graafik D 
E. Graafik E 
 

 



Küsimus 6  

Falloidiin on rohelistes kärbseseentes sünteesitav kõrgelt toksiline alkaloid, mis seondub F-aktiini 
monomeeridega ja takistab nende korrektset funktsioneerimist. Millist järgnevatest struktuuridest 
mõjutaks falloidiin kõige otsesemalt/kõige rohkem? 

A. Intermediaarsed filamendid 
B. Kollageenikiud 
C. Mikrofilamendid 
D. Mikrotuubulid 
E. Keratiinikiud 

Küsimus 7  

Inflammasoom on immuunrakkudes esinev mitmest valgust tekkiv kompleks, mis aktiveerib kaspaaside 
kaudu põletiku tekkerajad. Inflammasoomi iseloomustab nukleotiidi siduva domeeni ja C-terminaalse 
leutsiinirikka kordusjärjestuse olemasolu. Esimene neist on tähtis valgukompleksi oligomerisatsioonil ja 
teine seostub mitmete liganditega, eeskätt patogeenidel esinevate molekulaarsete mustritega (viirused, 
bakteriaalsed toksiinid ja viburi valgud), aga ka kahjustunud koest pärit molekulaarsete markeritega 
(reaktiivsed hapnikuühendid, uurea kristallid, kudedesse ladestunud kolesterool, räni või asbest). 

 
Joonis 1.Põletiku tsütokiinide (IL-1, IL-18) tootmise käivitamise skeem rakus. 

Milline alljärgnevatest väidetest on tõene? 

A. Kahekordne ohusignaalide äratundmine tagab rangema kontrolli põletikumehhanismide käivitamise 
üle 

B. Energeetiliselt on kasulikum lähtuda kolmest  või enamast ohusignaalist 
C. Signaal 2 blokeerib signaali 1, et rakk saaks asuda võitlema põletikuga 
D. TLR e Tolli-laadne retseptor ei oma tähtsust IkB deaktivatsioonis, vaid mõjutab otseselt 

inflammasoomi 
E. NF-kB aktivatsioon ei mõjuta tsütokiinide ja I tüüpi interferoonide geeniaktivatsiooni, mis on oluline 

põletikureaktsiooni tekkel 
  



 

Küsimus 8  

Üliõpilane tegi laboris edukalt PCR-i kaheahelalisele DNA fragmendile, millest ühe ahela järjestus on 
siinkohal välja toodud:  

                          10                  20                    30 

                |            |          |           |          |             |            | 

5’ - GTTAATGAACTTTAAATTGATATAACGTCCCGTGAG - 3’ 

Mõlemad kasutatud praimerid olid 6 nukleotiidi pikad ning paardusid vastava DNA ahelaga täielikult, 
kuid kahjuks läks üliõpilasel fail praimerite täpsete järjestustega kaotsi. Selleks, et kasutatud praimerid 
identifitseerida, töötles ta saadud PCR-i produkti DraI restriktaasiga, mille restriktsioonisaidiks on TTT ↓ 
AAA, ning jooksutas tekkinud fragmente geelelektroforeesil. Allpool on pilt saadud geelist, millele on 
kantud suurusmarker (rada 1), PCR-i produkt enne DraI-ga töötlemist (rada 2) ning PCR-i produkt peale 
DraI-ga töötlemist (rada 3). 

 

Millised olid kasutatud praimerite järjestused? Vali alltoodud nimekirjast õiged variandid. 

1. 5’ - AATGAA - 3’ 
2. 5’ - TTACTT - 3’ 
3. 5’ - CGTTAT - 3’  
4. 5’ - ATAACG - 3’ 
5. 5’ - GTTAAT - 3’ 
6. 5’ - CTCACG - 3’ 

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



Taimede anatoomia ja füsioloogia 

Küsimused 9-10 

Joonisel on kloroplastide ATP-süntaasi skeem. Ensüüm saab energiat prootonite kontsentratsiooni 
erinevusest kahel pool membraani. 

 

Küsimus 9  

Millisest kloroplasti piirkonnast prootonid läbi ATP süntaasi liiguvad.  

A. luumenist stroomasse 
B. stroomast luumenisse 
C. väliskeskkonnast luumenisse 
D. stroomast väliskeskkonda 
E. luumenist väliskeskkonda 

Küsimus 10  

Milline fotosünteesi protsess on prootonite kontsentratsiooni erinevuse tekkimise põhjuseks? 

A. Calvini tsükkel 
B. Valguskvandi neeldumine kutiikulas 
C. Õhulõhede avanemine 
D. Elektronide transpordiahel 
E. Transpiratsioonist tingitud osmootne gradient 

 

 



Küsimus 11  

Alljärgneval joonisel on kujutatud kandseente (Basidiomycota) hulka kuuluv seeneliik. 

 

Milline järgnevatest kombinatsioonidest on õige struktuuride a — c tuuma ploidsuse astme kohta? 

A. a – n; b – 2n; c – n+n 
B. a – 2n; b – n; c – n+n 
C. a – n; b – n; c – n 
D. a – n+n; b – 2n; c – n 
E. a – n+n; b – n; c – n+n 

Küsimus 12  

Millise taimerühma lehe läbilõige on kujutatud alloleval joonisel? 

 

A. Kserofüüdi 
B. Mesofüüdi 
C. Epifüüdi 
D. Halofüüdi 
E. Hüdrofüüdi 

 



Küsimus 13  

Kust on pärit suurem osa fotosünteesil vabanevast hapnikust? 

A. Vee fotoksüdatsioonil elektronid vabanevad ja hapnik on selle reaktsiooni kõrvalprodukt. 
B. Hapnik moodustub Calvin-Bensoni tsüklis. 
C. Fotosünteesi elektronide transpordi ahelas elektronid liiguvad vee koostisesse ja hapnik vabaneb. 
D. Hapnik vabaneb CO2 sisenemisel suhkrutesse 
E. Hapnik eraldub klorofüllist aktivatsiooni järgselt ning hiljem asendatakse süsihappegaasi arvelt 

Küsimus 14  

Milline väide graafikul esitatud eksperimentaalsete tulemuste kohta on õige? 

 

 

A. Mustaga (A) on tähistatud fütokroomi kaugpunane vorm Pfr ja punasega (B) fütokroomi punane vorm 
Pr 

B. A absorbeerib punast valgust (660nm) väga efektiivselt, aga väga vähe kaugpunast valgust (730nm) 
C. Graafikul kujutatud fütokroome sisaldav taimeleht näib inimese silmale punane 
D. Kõik esitatud väited 1-3 on õiged 
E. Ükski esitatud väidetest 1-3 pole õige 

Küsimus 15  

Fütokroom on taimedes esinev fotoretseptor, mis vastutab päeva ja öö pikkuse tajumise eest. Paljudes 
taimedes reguleerib fütokroomi süsteem õitsemise algust. Millise protsessiga võiks fütokroomi aktiivsust 
iseloomustada? 

A. Fotosünteesi inhibeerimine  
B. Etüleeni emissioon  
C. RuBisCo aktiveerimine  
D. Replikatsiooni regulatsioon  
E. Transkriptsioonifaktorite fosforüleerimine 

Küsimus 16  

Mis on maltspuit? 

A. Maltsaliste sugukonda kuuluvate puittaimede puit  
B. Puittaimede varre niineosa e floeem 
C. Puittaimede varre ksüleemi tsentraalne, vanem ja ummistunud kiht  
D. Puittaimede varre ksüleemi perifeerne, noorem ja vettjuhtiv kiht 
E. Üldnimetus säsikiirtele, mis tagavad gaasivahetuse ja toitainete liikumise niinest säsi suunas   
  



Küsimus 17  

Sügisel valmistuvad parasvöötmes taimed talveks. Millised järgnevatest väidetest on tõesed?  

1. Talvel on taimedel kudede jäätumine suuremaks probleemiks kui veepuudus 
2. Okaspuude lehed on aurumisest tingitud veekao suhtes paremini kaitstud 
3. Sügisel tuuakse lehtedesse klorofülli asemel kollased-oranžid pigmedid: karoteenid ja ksantofüllid 
4. Sügisel lagundatakse heitlehiste puude lehtedes klorofüll, valgud, nukleiinhapped ja rakutuum 
5. Varuaineid säilitatakse peamiselt maa-alustes organites 
6. Kevadise mahlajooksu tekitab lahustunud suhkrute liikumine mööda varre puiduosa (ksüleemi) 

ülespoole 

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

Küsimus 18  

Millist taimsete hormoonide klassi kasutatakse taimekasvatuses idanemise aktiveerimiseks, õievarre 
pikendamiseks (et viljadel oleks rohkem ruumi kasvada), viljade suurendamiseks  ja seemnete tekke 
inhibeerimiseks viljades (seemneteta söögiviljad)? 

A. Auksiinid  
B. Abtsiishape  
C. Giberelliinid  
D. Etüleen  
E. Tsütokiinid 

Loomade anatoomia ja füsioloogia 

Küsimus 19  

Pajudel imetajatel (koer, kass, ka inimene) esineb emotsionaalsete  alarmi-, hirmu- , kaitse- ja raevu-
reaktsioonide puhul lokaalsetest metaboolsest vajadustest sõltumatu nn ootusreaktsioon vöötlihastes. 
Selle reaktsiooni korral arteriovenoossed anastomoosid . ........................ (1 –  ahenevad; 2 – laienevad)  
........................  (3 – parasümpaatilise; 4 – sümpaatilise) kolinergiliste närvikiudude erutuse ja 
........................ (5 – α-adrenoretseptorite, 6 – β- adrenoretseptorite) kaudu toimivate katehhoolamiinide 
mõjul. 

Vali sulgudest lünkadesse õiged vastused. 

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

Küsimus 20  

Psühhoemotsionaalse stressreaktsiooniga kaasneb enamasti ka glükoosi kontsentratsiooni tõus 
vereplasmas. Millised hormoonid või ained omavad stressreaktsiooni ajal veresuhkru taset alandavat 
toimet? 

A. Adrenaliin, noradrenaliin ja glükokortikoidid 
B. Glükagoon 
C. Inhibiin ja insuliin 
D. Insuliin 
E. Adrenokortikotroopne hormoon, glükokortikoidid, insuliin 



Küsimus 21  

Koe ainevahetuse tase näitab koe ja vere vahelise ainete liikumise intensiivsust. Mida rohkem kude 
kulutab energiat ning mida rohkem toimub sünteesiprotsesse, seda aktiivsem peab olema ainevahetus vere 
kaudu.  

Milline järgnevatest väidetest erinevate kudede ainevahetuse ja verevarustuse kohta on väär? 

A. Südamelihase ainevahetuse tase ei mõjuta sealset verevoolu, sest südame töö ja südame pärgarterite 
verevool on üksteisest sõltumatud. 

B. Naha ainevahetuse tase ei mõjuta sealset verevoolu, sest naha verevool on reguleeritud peamiselt 
termoregulatoorse keskuse poolt ja enamasti ületab naha verevool oluliselt selle ainevahetuslikke 
vajadusi. 

C. Skeletilihaste ainevahetuse tase mõjutab oluliselt sealset verevoolu, kuigi raske füüsilise töö korral 
võib siiski tekkida ka olukord, kus koe metaboolsed vajadused ületavad oluliselt vereringe võimekust 
transportida sinna piisavalt hapnikku. 

D. Kopsude ainevahetuse tase ei mõjuta sealset verevoolu, sest selle määrab ära südame väljutus, mis on 
mõjutatud peamiselt uitnärvi poolt. 

E. Neerude ainevahetuse tase ei mõjuta verevoolu neerudes, sest neerude verevool tavatingimustes ületab 
oluliselt koe metaboolseid vajadusi. 

Küsimus 22  

Järgnevalt on toodud neeru väikseima morfofunktsionaalse üksuse – nefroni – joonis. 

 

Millises nefroni osas toimub glükoosi ja aminohapete täielik resorbeerimine? 

A. Päsmakeses ehk glomeruluses (1) 
B. Bowmani kapslis (2) 
C. Proksimaalses vääntorukeses (3) 
D. Henle lingus (4) 
E. Distaalses vääntorukeses ja kogumistorukestes (5 ja 6) 
  



Küsimus 23  

Kui inimese kõrva väliskuulmekäiku loputada jaheda veega, võib see põhjustada pearinglust sest…. 

A. Sisekõrva labürindid paiknevad väliskuulmekäigu lähedal ning esikulabürindis olev vedelik soojeneb 
ebaühtlaselt ning hakkab liikuma 

B.  Sisekõrva labürindid paiknevad väliskuulmekäigu lähedal ning teolabürindis olev vedelik soojeneb 
ebaühtlaselt ning hakkab liikuma 

C. Sisekõrva labürindid paiknevad väliskuulmekäigu lähedal ning tekib nüstagm, mis põhjustab 
pearinglust. 

D. Tasakaaluorgani sensorrakud paiknevad väliskuulmekäigu lähedal ning tugev mittespetsiifiline ärritaja 
põhjustab nendes sensorpotentsiaali tekkimise ja pearingluse. 

E. Tasakaaluorgani sensorrakud paiknevad väliskuulmekäigu lähedal ning tugev mittespetsiifiline ärritaja 
põhjustab nendes sensorpotentsiaali tekkimise mis põhjustab nüstagmi ja see omakorda pearinglust. 

Küsimused 24 ja 25 

Kompuutertomograafia on uuring, kus röntgenkiirguse neeldumise alusel erinevates kudedes saadakse 
uuritavast objektist anatoomiline kolmemõõtmeline kujutis. Kudede neeldumise võrdlemiseks kasutatakse 
suhtelist Hounsfield skaalat (HU), mis on defineeritud kahe konstantse aine neeldumise põhjal. Puhas 
vesi on Hounsfield skaalal väärtusega 0 ning õhk (gaas) on antud skaalal väärtusega -1000.  

Tüüpiliste standardkudede väärtused Hounsfield skaalal on järgmised: 

Rasvkude: -80 HU 

Pehmed koed (nt. lihased): 60 HU 

Luukude: 1000 HU 

Kompuuteruuringul mõõtis praktikant peaaju piirkonnas kolmes eraldiseisvas kohas 1ml suurustel aladel 
keskmised HU väärtused: 

Huvipakkuv ala HU väärtus 

1 20 

2 5 

3 40 

Küsimus 24  

Kasutades antud infot ja enda teadmisi pea piirkonna ja kesknärvisüsteemi koelistest eripäradest, otsusta 
milline järgnevatest variantidest nimetab õigesti uuritud alad. 

A. 1 - aju hallaine; 2 - ajuvatsake (liikvor); 3 - aju valgeaine 
B. 1 - nahaalune kude; 2 - ajuvatsake (liikvor); 3 - ninakõrvalkoobas 
C. 1 - nahaalune kude; 2 - hüpofüüs; 3 - ajuvatsake (liikvor) 
D. 1 - aju valgeaine; 2 - ajuvatsake (liikvor); 3 - aju hallaine 
E. 1 - ajuvatsake (liikvor); 2 - nahaalune kude; 3 - vaheaju tuumad 

Küsimus 25  

Millise HU väärtusega võiks olla kehas paiknev metallist võõrkeha? 

A. 3000 
B. 900 
C. 400 
D. 100 
E. -200 
 



Geneetika ja evolutsioon 

Küsimus 26  

Kasutamaks fülogeneetilise puu konstrueerimisel vähima parsimoonia põhimõtet, tuleb… 

A. …valida selline puu, mille kohaselt on kõik/igasugused evolutsioonilised muutused võrdselt 
tõenäolised 

B. …valida selline puu, mille harud põhinevad võimalikult paljudel ühistel tunnusjoontel 
C. …valida selline puu, mis kajastab kõige väiksemat hulka evolutsioonilisi muutusi DNA järjestustes või 

morfoloogias 
D. …valida selline puu, mille hargnemised toimuvad võimalikult varasel ajahetkel 
E. …valida kõige vähemate harunemistega puu. 

Küsimus 27  

Uurid ühte Vaikse ookeani saart ning avastad teadusele 4 uut sisalikuliiki (vaata allolevat joonist), kes 
kuuluvad perekond Pogona. Edasise uuringu tegemiseks pead aru saama, kuidas need liigid on 
põlvnenud. 

 

 

Milline fülogeneesipuu näitab kõige tõenäolisemalt nende põlvnemist? 

A. A 
B. B 
C. C 
D. D 
E. Mitte ükski fülogeneesipuu ei kujuta saare sisalike tõenäolist põlvnemist, kui lähtuda liikide 

morfoloogilistest erinevustest. 
  



Küsimus 28  

Antud on juuritud fülogeneetiline puu. Täida lüngad: Rühm, kuhu kuuluvad A, B, x ja D on 
(1) ......................rühm, ning rühm kuhu kuuluvad A, B, C, D, x, y, w, ja z on (2) …..... rühm. 

 

(1)  a) monofüleetiline 

 b) polüfüleetiline 

 c) parafüleetiline 

 

(2) a) monofüleetiline 

 b) polüfüleetiline 

 c) parafüleetiline 

A. (1) = b, (2) = c 
B. (1) = a, (2) = b 
C. (1) = c, (2) = c 
D. (1) = b, (2) = a 
E. (1) = a, (2) = a 

 
  



Ökoloogia ja etoloogia 

Küsimus 29  

Inimeste mõjuala suurenemisel on suurenenud ka müratase paljude liikide läheduses. On uuritud lindude 
käitumist erineva mürareostuse puhul. Otsusta, milline väide on tõene, tuginedes enda teadmistele ja 
graafikule lõunaööbiku (Luscinia megarhyncos) isaslindude laulu valjusest. 

 

A. Lõunaööbiku isaslinnud laulavad kogu aeg sama valjult, kuid ümbritsev müra võimendab nende laulu 
vastavalt müra tugevusele. 

B. Lõunaööbiku isaslinnud laulavad nädalavahetuseti vaiksemalt, sest nädalavahetusel tekkiv müra 
summutab nende häält. 

C. Tugev korrelatsioon graafikul demonstreerib seda, et lõunaööbiku isalinnu laulu tugevus sõltub vaid 
ümbritseva keskkonna müratasemest. 

D. Lõunaööbiku isaslinnud laulavad nädalavahetuseti vaiksemalt, sest neil pole vaja nii suurest mürast üle 
kostuda. 

E. Lõunaööbiku isaslinnud laulavad nädalavahetuseti madalamalt, sest madal hääl kostab mürast paremini 
üle. 

Küsimus 30  

Milles seisneb pildil illustreeritud Gause reegel? 

 

A. Üks liik avaldab toiduallikale suuremat survet kui kaks erinevat liiki koos. 
B. Ökosüsteemi lisandunud uuel liigil on lihtsam elada sarnaste liikidega sümbioosis kui need välja 

tõrjuda. 
C. Kolmanda astme tarbijad hoiavad teise astme tarbijate arvukust kontrolli all. 
D. Mõõtmetelt suuremad liigid on igas ökoloogilises nišis eelisseisus. 
E. Kaks erinevat liiki ei saa pikka aega hõivata täpselt sama ökoloogilist nišši. 


