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PUNKTISUMMA:  

(täidab töö kontrollija) 
 
Hea olümpiaadist osavõtja, enne vastama asumist märgi kindlasti küsimustikule oma nimi, kool,            
klass ja bioloogiaõpetaja nimi.  
Sinu ees on küsimustik, milles on 45 küsimust.  
Valikvastustega küsimustele on üks või mitu õiget vastust.  
Kombineeritud valikvastustega küsimuste puhul on üks õige vastusevariant. Selline on näiteks           
küsimus 3 – iga valikvastus koosneb mitmest väites. 
Küsimuste lahendamisel võid mustandlehena kasutada puhast paberilehte ja kirjutusvahendit.  
Küsimustele vastamiseks on aega 2 tundi. 
Soovime edu! 

 

 



1. Loomade kehasuurus ja nende pulsisagedus on enamasti seoses. Milline see seos on?  
A. Suurtel loomadel on pulss aeglasem  
B. Suurtel loomadel on pulss kiirem 

 
 

2. Reasta mullaloomad jalgade arvu järgi väiksemalt suuremale. 
Sametlest 
Vihmauss 
Mutt 
Maipõrnika vastne 
Tuhatjalg,  
Mullakakand 
Sadajalg 

 
 

3. Millised allolevad väited kehtivad kõigi loetletud organismide kohta?  
Organismid: tuhatjalg, vihmauss, bakter, mullakakand, šampinjon, hooghännaline.  

 
Väited:  
A. Kõik on loomad  
B. Kõik kuuluvad mullaelustiku hulka  
C. Kõik on lagundajad  
D. Kõik munevad  
E. Kõik kahjustavad taimede juuri 
 
Vastusevariandid:  
1. A, C, D  
2. A, B  
3. B, C  
4. B,C, E 

 
 

4. Rändrott, kodutuvi, prussakas – milline ühisnimetaja neid seob?  
Nad on …  
A. Koduloomad  
B. Parasiidid  
C. Inimkaaslejad 

 
 
  



5. Kellest on jutt?  
Valik: latikas, rai, lest, luts, räim, kilu, hai, haug, ahven, tursk, hallhai, koger, särg, lõhi, angerjas 

 
A. Ta on pika saleda keha ja suure peaga röövkala. Sööb kõiki endast väiksemaid kalu, sh. 

liigikaaslasi. Elab üksikuna. Võib kasvada üle meetri pikaks. Elab jõgedes-järvedes  ja 
Läänemere magedamates osades.  

B. Ta on jässaka kehaga kullaläikeline kala. Ta on väga vähenõudlik vee hapnikusisalduse 
suhtes ja võib elada ka väikestes tiikides. Vahel õnnestub tal ka veekogu suvine 
läbikuivamine üle elada.  

C. Esimesed eluaastad elab jões, kus toitub selgrootutest. Hiljem rändab merre, seal hakkab 
sööma teisi kalu. Võib kasvada kuni 1,5 m pikkuseks.  Kudema rändab oma sünnijõkke. 
On ohustatud liik.  

D. Tema keha on muutunud lamedaks, merepõhjal lamab ta ühel küljel. Keha pealmine külg 
on kare. On võimeline kiiresti põhjasetetesse kaevuma. Toitub karpidest ja vähilaadsetest.  

 
 
6. Kes on piltidel? Loomad on järjestatud suuruse alusel. 
Valik: ahm, ameerika naarits ehk mink, euroopa naarits, kunel, kährik, kärp, metsnugis, mäger, 
nirk, saarmas, šaakal, tuhkur 
 

  A.  
Pildi A allikas: Wikimedia Commons/Keven Law 

 B.  
Pildi B allikas: Creative Commons/Fabio Bretto 



 C.  
Pildi C allikas: Wikimedia Commons/ Zoo Osnabrück 

D.  
Pildi D allikas: Wikimedia Commons/Anna Wójtowicz 

 E.  
Pildi E allikas: Creative Commons/Peter Timming 



F.  
Pildi F allikas: Wikimedia Commons/Baummarder 01 

G. 
Pildi G allikas: Creative Commons/Mike Pennington 
 
Kes piltidel olevatest loomadest on kõige ohustatum liik? 
VASTUS: … 
 
 
7. Kust on pärit kährik?  
A. Kaug-Idast 
B. Kesk-Aasiast 
C. Põhja-Aafrikast 
D. Põhja-Ameerikast 
 
 
  



8. Millisel pildil olev loom kasutab elu jooksul hingamiseks kõiki järgnevaid elundeid: lõpused, 
kopsud, nahk?  
Vastus: pildil … olev loom kasutab elu jooksul hingamiseks lõpuseid, kopse ja nahka.  
Tema nimi on  …  
 

  A. 

  B. 

 C. 

 D. 

 E. 
  
 



  
9. Millist hingamiselundit ei kasuta veeputukad üheski arengustaadiumis?  

A. Trahheed 
B. Lõpused  
C. Hingamistoru  
D. Kopsud 

 
 
10. Täida lüngad (vali õige). 

  
Pruunkaru ei ole/on mandri-Eesti metsades haruldane loom.  
Kiskjana on karul hea haistmine ja nägemine/kuulmine.  
Põhiosa karu toidust koosneb taimedest/lihast. 
Sarnaselt inimesele on ta lihasööja/taimetoiduline/segatoiduline.  
Karu peamine vaenlane on hunt/inimene/meemesilane.  
Talve veedab karu talveunes/taliuinakus.  
Karu pojad sünnivad jaanuaris/märtsis/mais.   
Karupojad elavad koos emaga viienda/kolmanda/teise eluaastani.  
 
 
11. Millistele lindude poegadele võib valge toonekurg põllul ohtlik olla?  

A. Kiivitaja 
B. Kägu 
C. Kuldnokk 
D. Rukkirääk 
E. Nurmkana 
F. Teder 
G. Põldlõoke 
H. Must-toonekurg 
I. Hallrästas 
J. Hiireviu 

 
 
12. Millises loendis on kõik metsalinnud?  
 

A. Pöialpoiss, kormoran, metsvint, händkakk, piiritaja, suurkoovitaja 
B. Pöialpoiss, metsvint, must-toonekurg, piiritaja, suur-kirjurähn, kassikakk 
C. Laanepüü, händkakk, must-toonekurg, suur-kirjurähn, kassikakk, käblik 
D. Metsvint, suur-kirjurähn, tuttpütt, händkakk, kassikakk, käblik, lauk 

 
 
  



13. Mahepõllunduses ei kasutata kunstväetisi, umbrohu- ja putukatõrjevahendeid. Keda loetelus 
olevatest loomadest kasutatakse biotõrjes?  
 

A. kivihark  
B. Seitsetäpp-lepatriinu  
C. Suur-kapsaliblikas  
D. Kiilassilm 
 
Vastusevariandid:  
1. A, B  
2. B, C  
3. C, D  
4. B. D 

 
 

14. Mida vajavad taimed fotosünteesiks?  
A. hapnikku 
B. süsihappegaasi 
C. lämmastikku 
D. vett 
E. päikesevalgust 
F. pimedust 
G. klorofülli 
H. hemoglobiini 

 
Vastusevariandid:  
1. A, D, E, H 
2. B, D, E, G 
3. B, C, F, H 

 
 

15. Fotosünteesi tulemusel tekivad:  
A. glükoos 
B. tärklis 
C. valgud 
D. hapnik 
E. süsihappegaas 
F. lämmastik 

 
Vastusevariandid:  

1. A, F 
2. B, D 
3. C, E 
4. A, D 

 
  



16. Millised organismirühmad fotosünteesivad?  
A. Lehtpuud 
B. Rohttaimed 
C. Okaspuud 
D. Hallitusseened 
E. Samblad 
F. Punavetikad 
G. Rohelised konnad 
H. Pruunvetikad 
I. Rohevetikad 
J. Ilma klorofüllita orhideed 
 
 

17. Kes toodavad kõige suurema osa Maa atmosfääri lisanduvast hapnikust?  
A. Maakera puud kõigis metsades, parkides jm puudega kooslustes  
B. Maakera erinevate veekogude kalda- ja rannikualade taimed ja suurvetikad 
C. Troopiliste merede korallid  
D. Maakera erinevate veekogude taimhõljum (mikroskoopilised vetikad) 

 
 
18. Millised on õiged väited vetikate kohta? 

A. Taimhõljumi moodustavad tormiga põhjast lahti tulnud vetikad 
B. Taimhõljumi moodustavad mikroskoopilised (silmale nähtamatud) vetikad 
C. Tootjana talitleb veekogus vaid taimhõljum 
D. Tootjana talitlevad veekogus kõik vetikad 
E. Tootjana talitlevad veekogus vaid rohelist värvi vetikad 
F. Kui veekogus vetikate hulk väheneb, siis jääb loomaliikide arv samaks 

 
 
19. Mis on veeõitseng? 

A. Vetikate õitsemine 
B. Veetaimede õitsemine 
C. Mikroskoopiliste vetikate vohamine 
D. Veetaimede (nt. pilliroog, penikeel jt) suur osakaal veekogus 

 
 
20. Mis on oras?  
A. Orasheina noorte taimede kogum.  
B. Noored teravilja taimed, mis pole veel kõrt moodustanud. 
 
 
  



21. Vali iga seene puhul, kas ta on mürgine, kupatatult söödav või söödav.  
 

  
A. Kukeseen on … 
 

  
B. Punakas narmasnutt on … 
 

  
C. Kuuseriisikas on … 
 



  
D. Männiriisikas on … 
 

  
E. Kaseriisikas on … 
 

  
F. Haavapuravik on … 
 



  
G. Liivtatik(as) on … 
 

  
H. Valge kärbseseen on … 
 

  
I. Punane kärbseseen on … 



 

  
J. Tavavahelik on … 

 
 
 

22. Millised rindeid loetakse metsakoosluses alustaimestu hulka? Vasta jah või ei.  
A. Põõsarinne 
B. Rohurinne 
C. Sambla- ja samblikurinne 
D. Puurinne 
E. Mättarinne 
F. Puhmarinne 

 
 
23. Millised keskkonnatingimused valitsevad erinevates metsatüüpides?  
Valik: kuiv, märg, parasniiske, toitainetevaene, toitaineterikas 

Nõmmemets on … ja … 
Palumets on … ja … 
Laanemets on … ja … 
Salumets on … ja … 
Lodumets on … ja … 
Soomets on … ja … 

 
24. Kuuse-kooreürask, metsakuklane, pöialpoiss, valgejänes - millist tüüpi metsas võib neid 
kõige tõenäolisemalt kohata?  

A. Nõmmemets  
B. Palumets  
C. Salumets  
D. Laanemets 

 
 
  



25. Selleks, et mingit maa-ala lugeda Eesti metsaseaduse järgi metsaks, peab see vastama 
kolmele tingimusele. Millistele tingimustele?  
Pindala: 

A. Pindala vähemalt 1 hektar 
B. Pindala suurus pole oluline 
C. Pindala vähemalt 0,1 hektarit 

Kõrgus: 
A. Puude kõrgus vähemalt 1,3 m 
B. Puude kõrgus vähemalt 4 m 
C. Puude kõrgus vähemalt 40 m 

Võra katvus: 
A. Puude võrad katavad vähemalt 30% pindalast 
B. Puude võrad katavad vähemalt 50% pindalast 
C. Puud ja põõsad katavad vähemalt 90% pindalast 
 
 

26. Kui suur osa Eesti metsadest on kaitse all?  
A. 5% 
B. 10%  
C. 20% 
 
 

27. Reasta järgmised Eesti maakonnad metsasuse järgi  suurima metsamaa protsendiga 
maakonnast vähimani:  

A. Tartumaa 
B. Hiiumaa  
C. Pärnumaa 

 
 
28. Kui suur osa Eestis teadaolevaist ohustatud taime- ja loomaliikidest elab metsades? 

A. ¼  
B. ⅓  
C. ½  
D. ⅔  
E. ¾  

 
 
29. Mis on metsa boniteet?  

A. Metsa suhteline väärtus 
B. Metsa vanuseklass 
C. Metsa hinnaklass 
D. Metsa tüüpi iseloomustav termin 

 
 
  



30. Kuidas jõuavad metsas maha langenud puulehtedest pärit ained tagasi taimedesse?  
Reasta etapid!  

A. Mullavesi lahustab toitained 
B. Seened ja bakterid toituvad selgrootute väljaheidetest ja lagundavad need toitaineteks 
C. Lehed langevad maha 
D. Taimed saavad mullast lahustunud aineid 
E. Vihmaussid ja kakandid söövad lehti ja lagundavad neid osaliselt 

 
 
31. Miks peaks jätma metsas puud kasvama jõgede ja ojade kaldaalal ning vanade ja õõnsate 
puudega metsaosas?  

A. Need kohad on väga liigirikkad. 
B. Sealsetest puudest saadav tulu on liiga väike. 

 
 
32. Miks istutatakse Eestis raiesmikele metsauuenduseks enamasti harilikku kuuske ja harilikku 
mändi, aga mitte arukaske?  

A. Kuna majanduslikult eelistatud okaspuud alustaksid looduslikku kasvamist hiljem, sest 
lehtpuud kasvavad kiiremini ja on seemnerikkamad kui okaspuud 
B. Kuna kuusk ja mänd paljunevad looduslikult väga halvasti 
C. Kuna kask ei talu hästi istutamist tundlike juurte tõttu 

 
 
33. Millised väited koosluste kohta on õiged ja millised valed?  

A. Kõiki loomi nimetatakse tarbijateks. 
B. Tarbijad toituvad valmis elusainest.  
C. Tarbijad on ainult loomtoidulised loomad. 
D. Taimi nimetatakse tootjateks.  
E. Taimi ja seeni nimetatakse tootjateks.  
F. Tootjad toodavad päikeseenergia abil veest ja süsihappegaasist ainult elusainet.  
G. Lagundajad toituvad surnud organismidest.  
H. Lagundamisprotsessi viivad lõpule selgrootud loomad.  
I. Toiduahel algab alati tootjast.  
J. Üksteisest toituvad organismid moodustavad toiduaehela.  

  
 
34. Mis on poollooduslikud kooslused?  

A. Kooslused, kus pooled liigid on välja surnud 
B. Kooslused, kus olemasolev liigirikkus on poole väiksem kui võiks olla 
C. Kooslused inimasulates – külades ja linnades 
D. Kooslused, mis vajavad säilimiseks mõõdukat traditsioonilist majandamist 
E. Kooslused, mis hõivavad umbes poole mingist loodusvööndist 

  
 
  



35.  Tootjate (roheliste taimede ning vetikate) tähtsus elukooslustes. Millised väited on õiged, 
millised valed?  

1. Ainult tootjate abil tekib veest ja süsihappegaasist uut orgaanilist ainet (glükoosi), mis on 
ülejäänud elustikule toiduks. 

2. Tootjad toodavad umbes pool elukoosluses vajaminevast glükoosist. 
3. Kui tootjaid on palju ja nende liigirikkus on suur, siis on ka ülejäänud elustik liigirikas. 
4. Kui tootjate liike on vähe, kuid arvukus on suur, siis on ka ülejäänud elustik liigirikas. 
5. Kui tootjate liike on vähe ja arvukus on ka madal, siis vabas eluruumis on muid 

elusorganisme rohkem. 
 
 
36. Millised loodusvarad on taastumatud, millised taastuvad?  

A. Puit 
B. Turvas 
C. Vesi 
D. Tuul 
E. Paekivi  

 
 

37. Õhuseirejaamad paiknevad Eestis peamiselt sellistes kohtades, kus õhusaaste on suur. Kolm 
jaama aga paiknevad saasteallikatest kaugel – Lahemaal, Vilsandil ja Saarejärvel (Jõgevamaa).  

 
Kuidas neid jaamu nimetatakse?  
A. Mereõhu seirejaamad 
B. Fooniõhu seirejaamad 
C. Metsaõhu seirejaamad 

 
Milleks on neid tarvis? 
A. Neid on tarvis, kuna Eestis on õhusaaste väga suur ka linnadest eemal. 
B. Neid on tarvis, kuna kaugetes kohtades võib olla meile teadmata saasteallikaid. 
C. Neid on tarvis, kuna on vaja teada õhu koostise muutusi ka saasteallikatest kaugel. 

 
 
38. Mida võib teha aia- ja haljastusjäätmetega tiheasustusalal? Vasta väitele jah või ei.  

A. Võib viia metsa kõdunema 
B. Biolagunevaid jäätmeid võib kompostida oma aias 
C. Võib viia jäätmejaama 
D. Võib lõkkes põletada 

 
 
  



39. Prügi liigiti kogumine.  
 

 
 
 

A. Piimapakk 
B. Jõupaber 
C. Kassiliiv 
D. Kohvi paberfiltrid 
E. Kilekotid 
F. Küpsetuspaber 
G. Kartulikoored 
H. Katkine aknaklaas 
I. Ajalehed ja ajakirjad 
J. Majapidamispaber 

 
 
40. Vee hulk inimese kehas sõltub vanusest, see on suurem imikutel ja väheneb vanusega. 
Milline on vee hulk meie kehamassist?  

A. 70-90% 
B. 55-75% 
C. 45-65% 
D. 40-60% 

 
 
41. Inimene on bioloogiliselt segatoiduline. Mida see tähendab?  

A. Inimene vajab nii taimset kui ka loomset toitu 
B. Inimene ei tohiks taimset ja loomset toitu segamini süüa. 
C. Ainult taimedest toitumine pole inimesele omane. 
D. Inimene võiks süüa peamiselt piima ja mune, muud toiduained pole nii tähtsad 
E. Inimene võiks toituda erinevate loomade lihast nagu ürginimesedki 

 
 
  



42. Kas nende toitude valmistamisel kasutatakse baktereid?  
A. Hapukurk 
B. Šokolaad 
C. Salaami 
D. Viiner 
E. Hapukoor 
F. Maasikamoos 
G. Peekon 
H. Keefir 
I. Jogurt 
J. Hapukapsas 
K. Juust 
L. Jäätis 

 
 
43.  Milline neist ei ole nakkushaigus?  

A. Gripp 
B. Leetrid 
C. Suhkruhaigus 
D. Tuulerõuged 

 
 
44. Vii vastavusse inimese elundkond ja elundid.  

 
Elundkonnad 
Katteelundkond 
Tugi- ja liikumiselundkond 
Seedeelundkond 
Vereringe-elundkond 
Hingamiselundkond 
Erituselundkond 
Närvisüsteem 
Meeleelundkond 
Suguelundkond 
 
Elundid 
Kõri 
Põis 
Nahk 
Neel 
Seljaaju 
Süda 
Lihased 
Eesnääre 
Kõrv 
 



 
45. Kus asuvad inimese kehas tahtele allumatud lihased? 

A. Jäsemetes 
B. Südames 
C. Veresoonte ümber 
D. Luude ümber 
E. Ajus 
F. Seedeelundkonnas 

 
Vastusevariandid: 

1. A, D, E 
2. B, C, E 
3. B, C, F 
4. C, D, F 

 
 


