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Piirkonnavooru küsimustik 7. klassile 

 

 
 

 
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 9 – iga valikvastus koosneb mitmest väites. 
Küsimuste lahendamisel võid mustandlehena kasutada puhast paberilehte ja kirjutusvahendit.  
Küsimustele vastamiseks on aega 2 tundi. 
Soovime edu! 
 

 

 



  
1. Reasta loodusteadusliku meetodi põhietapid.  

A. Vaatlus või katse 
B. Info kogumine 
C. Uurimisküsimuse püstitamine 
D. Järelduste tegemine 
E. Hüpoteesi püstitamine 
F. Andmete analüüs 

 
Õige vastus: C, B, E, A, F, D 
 
2. Viirused on üliväikesed bioobjektid, kes jäävad elusa ja eluta looduse piirimaile. Millise 
mikroskoobiga uuritakse viirusi?  

A. Valgusmikroskoobiga 
B. Elektronmikroskoobiga (õige) 
C. Invertmikroskoobiga 

 
 
3. Millised mikroskoobi osad suurendavad vaadeldavat objekti?  

A. Okulaar Suurendab 
B. Objektiiv Suurendab 
C. Peegel Ei suurenda 
D. Mikromeetriline kruvi Ei suurenda 
E. Tuubus Ei suurenda 

 
 

4. Mitu korda suurendatakse mikroskoobis vaadeldavat objekti, kui mikroskoobi okulaaridele on 
märgitud 10 ja objektiividele 10.  
Vastus: 100 
 
 
5. Millised väited on õiged ja millised valed?  

A. Bakterid koosnevad ühest lihtsa ehitusega rakust, neil pole tuuma. Õige 
B. Bakterid toituvad enamasti valmis orgaanilisest ainest. Õige 
C. Kõikide bakterite jääkained on mürgised ja võivad teisi organisme kahjustada või tappa. 

Vale 
D. Algloomad koosnevad 1-100 rakust, nende nägemiseks on vaja  mikroskoopi. Vale 
E. Algloomad on võimelised liikuma. Õige  
F. Enamus algloomi toitub teistest organismisdest. Õige 
G. On olemas nii hulkrakseid kui ka üherakulisi seeni. Õige 
H. Seened toituvad teiste organismide toodetud toitainetest. Õige 
I. Seened kasvavad kogu elu. Õige 
J. Fotosünteesida suudavad ainult rohelist värvi seened. Vale 

 
 

  



6. Mida ütleb Bergmanni reegel?  
A. Püsisoojaste loomade külmadel aladel elavad isendid on suuremad kui soojadel 

aladel elavad isendid. 
B. Püsisoojaste loomade soojadel aladel elavatel isenditel on väiksemad kõrvad, lühemad 

koonud ja sabad. 
 
 
7. On imetajaid, kelle nahal karvad (peaaegu) puuduvad, näiteks vaalad ja elevant, aga enamik 

imetajaid on siiski karvased. Mitu kihti on harilikult imetajate karvkattes?  
A. 1  
B. 2 (õige) 
C. 3  
D. 4 

 
 
8. Millisel selgroogsete rühmal peale imetajate on olemas higinäärmed?  

A. Kalad  
B. Kahepaiksed  
C. Roomajad  
D. Linnud  
E. Mitte ühelgi neist (õige) 

 
 

9. Millistes selgroogsete rühmades esineb moondega areng?  
A. Kalad  
B. Kahepaiksed  
C. Roomajad  
D. Linnud  
E. Imetajad  

 
Vastusevariandid: 
1) Kõigis  
2) Mitte üheski  
3) A, B (õige) 
4) B, C 
5) C, D 

 
 
10. Millist loomarühma iseloomustavad järgmised tunnused: vastsed hingavad lõpustega, 

kolmeosaline süda, suur- ja väike vereringe, kõigusoojased, kehaväline viljastumine, õrn 
niiske nahk.  

A. Vähid  
B. Kalad  
C. Putukad  
D. Kahepaiksed (õige) 
E. Roomajad 



11. Millis(t)es loomarühma(de)s esineb erinevatel liikidel nii kehasisest kui kehavälist 
viljastumist?  

A. Kalad Esineb 
B. Kahepaiksed Esineb 
C. Roomajad Ei esine 
D. Linnud Ei esine 
E. Imetajad Ei esine 

 
 
12. Miks on kahepaiksed maailmas üks ohustatumaid loomarühmi, nende liike kaob ja ka üldine 

arvukus kahaneb väga kiiresti?  
 

A. Kahepaiksed on väga vana rühm ja nende looduslik evolutsiooniline aeg hakkab lõppema. 
B. Kahepaiksed on väga olulisel kohal paljude vee- ja maismaaloomade menüüs ja neid 
süüakse järjest rohkem ära, kuna nad on kaitsetud. 
C. Paljudel kahepaiksetel on õhuke nahk (vähemalt kullesena) ja nad on väga tundlikud järjest 
kasvavatele keskkonnasaastele nii veekogudes kui maismaaelupaikades. 
D. Kuna kahepaiksed vajavad sageli eri eluperioodidel sobilikke erinevaid elupaiku (veekogu, 
maismaad, talvituspaika parasvöötmes), siis piisab nende olukorra halvenemiseks muutustest 
halvemuse poole vaid ühes neis elupaigas. 
E. Kahepaiksetel on mitmeid järjest kiiremini levivaid nakkushaigusi, eriti seenhaigusi. 
  
Vastusevariandid:  
1. A, C, E  
2. C, D, E (õige) 
3. B, C 

 
 
  



13. Leia toiduvõrgustiku jooniselt tootjad, I, II ja III astme tarbijad.  
A. Vesikatk Tootja 
B. Vesikirp I astme tarbija 
C. Ahven II  astme tarbija 
D. Saarmas III  astme tarbija 
E. Naerukajakas III  astme tarbija 
F. Särg I astme tarbija 
G. Vetikas Tootja 
H. Keriloom I astme tarbija 
I. Haug III  astme tarbija 

 

 
  

 
 

 
14. Milline väide kalade kuulmismeele kohta on õige? 

A. Kaladel on kuulmiseks väliskõrv, keskkõrv ja sisekõrv. 
B. Kaladel on kuulmiseks keskkõrv, sisekõrv ja ujupõis. 
C. Kaladel on kuulmiseks sisekõrv ja osadel kaladel abistab ka ujupõis. (õige) 
D. Kalad ei kuule ja neil puuduvad kuulmisorganid,  ümbritsevaid vee ja kalda võnkeid 
tajuvad nad küljejooneelundiga. 

 
 
15. Milline kala ei hoolitse oma  järglaste eest?  

A. Ogalik 
B. Merihobuke 
C. Haug (õige) 

 
 



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

 
A. Armastab jahedat vett, koeb südatalvel. Ta on pika kehaga, mis on kaetud paksu 

limakihiga. Alalõual ja ninasõõrmete juures on jätked kompimiseks. Tegutseb öösiti, 
päeval peidab end kivide alla ja kaldakoobastesse. VASTUS: luts 

B. Ta on tuntud röövkala. Värvus rohekas, tumedate ristitriipudega, uimed on punakad. Elab 
jõgedes-järvedes ja Läänemere magedamates osades. VASTUS: ahven 

C. Ta on maotaolise kehaga. Kudema rändab Sargasso merre. Tema arvukus maailmas on 
tugevalt kahanenud. VASTUS: angerjas 

D. Ta on Läänemeres kõige arvukam kala.  Parved toimetavad avavees, kudema tulevad 
ranniku lähedale madalamasse ja soojemasse vette. On valitud Eesti rahvuskalaks. 
VASTUS: räim 

 
 
17. Mis on KALAFOOR?  

A. Eestimaa Looduse Fondi (ELF) ja maailma looduse fondi (WWF) koostatud 
juhend, mis aitab inimestel Eestis teha keskkonnahoidlikumaid kala- ja 
mereannivalikuid. (õige) 

B. Eestimaa Looduse Fondi (ELF) ja Eesti Kalastajate Seltsi  koostatud juhend Eesti 
kalade ohustatuse  määramiseks. 

 
 

18. Kes magab talveund, kes teeb taliuinakut ja kes ei maga pikemalt?  
 

A. Põhja-nahkhhiir Talveuni 
B. Kasetriibik Talveuni 
C. Kährik Taliuinak 
D. Siil Talveuni 
E. Mutt Ei maga pikemalt 
F. Karu Taliuinak 
G. Mäger Taliuinak 
H. Rästik Talveuni 
I. Harilik kärnkonn Talveuni 
J. Karihiir Ei maga pikemalt 

 
 

  



19. Šaakali saabumine Eestisse on tema asustusaladel muutnud väljakujunenud 
(konkurentsi)suhteid ja mõjutab tasakaalu sarnase toidubaasiga liikide vahel. Millised väited 
seoses šaakaliga on õiged?  
 

A. Maas pesitsevate lindude olukord on oluliselt halvenenud, sest nende munad moodustavad 
suurema osa šaakali toidulauast kevad-suvel. 
B. Rebaste ja kährikute arvukus šaakali elupaikades on vähenenud, kuna šaakal tõrjub ja 
murrab neid ning sellega seoses on maaspesitsevate lindude olukord sama või isegi parem kui 
šaakali-vabadel aladel. 
C. Šaakal ei asusta neid alasid, kus elavad hundid. Šaakali levila laienemine Euroopas viimase 
60 aastal on seotud huntide arvukuse suure langusega. 
D. Šaakal ja kährik on mõlemad võõrliigid, kes on Eestisse toodud inimese abil. 
  
Vastusevariandid:  
1. A, C, D  
2. B, C, D  
3. B, C (õige) 

 
 
 
20. Täida lüngad.  
Eestis teadaolevate imetajaliikide arv on alates 2. maailmasõja lõpust praeguseni suurenenud 
30%. 
1947. aastal lasti Eestisse lahti 195 ondatrat eesmärgiga rikastada jahifaunat. 
Kährikute arvukuse tõus avaldab negatiivset mõju maaspesitsevatele lindudele. 
Seireandmete järgi on mink praegu levinud Mandri-Eestis.  
 
 
  



21. 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. Nirk 
Pildi A allikas: Wikimedia Commons/Keven Law 

 B. Kärp 
Pildi B allikas: Creative Commons/Fabio Bretto 

 C. Euroopa naarits 
Pildi C allikas: Wikimedia Commons/ Zoo Osnabrück 



D. Ameerika naarits ehk mink 
Pildi D allikas: Wikimedia Commons/Anna Wójtowicz 

 E. Tuhkur 
Pildi E allikas: Creative Commons/Peter Timming 

F. Metsnugis 
Pildi F allikas: Wikimedia Commons/Baummarder 01 



G. Saarmas 
Pildi G allikas: Creative Commons/Mike Pennington 
 
Kes piltidel olevatest loomadest on kõige ohustatum liik? 
VASTUS: Euroopa naarits 
 
 
 
22. Rändrott, kodutuvi, prussakas - milline ühisnimetaja neid seob?  

Nad on …  
A. Koduloomad  
B. Parasiidid  
C. Inimkaaslejad (õige) 

 
 
23. Milliseid loomade toodetud aineid kasutatakse inimese ravimiseks kas tööstuslikes ravimites 
või rahvameditsiinis? Vastata jah või ei.  

A. Maomürk Jah 
B. Komodo varaani sülg Ei  
C. Kahepaiksete nahaeritised Jah  
D. Kalarasv Jah 
E. Tiigri küünised Jah 
F. Kopranõre Jah 
G. Saarma väljaheited Ei 

 
 
24. Mitu lennuvõimetut lindu on igas reas?  

A. Pruunkiivi, kana, rukkirääk, nandu, kormoran 2 
B. Keiserpingviin, emu, must luik, laululuik, jaanalind 3 
C. Adeelia pingviin, kuningpingviin, kiiverkaasuar, koduhani, kaljupingviin 4 
D. Põldvutt, eeselpingviin, metsis, öösorr, paabulind 1 

 
 
  



25. 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 (õige) 
D. Metsvint, suur-kirjurähn, tuttpütt, händkakk, kassikakk, käblik, lauk 

 
 
26. Kuuse-kooreürask on ka Eesti metsades mõnel aastal väga arvukas ja tekitab probleeme. 
Millised asjaolud soosivad selle liigi levikut ja tõstavad arvukust? 

  
A.           Soojad talved 
B.           Külmad talved 
C.           Mõõdukalt jahedam ja lühem suvi 
D.           Kuivad ja väga soojad suved 
E.           Segapuistute ülekaal 
F.            Monokultuursete kuusikute kasvtamine 
G.           Värske tuule- ja lumemurru rohkus 
H.           Värske tuule- ja lumemurru vähesus või puudumine 
I.             Putuktoiduliste lindude rohkus 
J.            Putuktoiduliste lindude mõõdukas arvukus 
  

Vastusevariandid:  
1. A, C, E, H, I  
2. A, D, F, G, J  (õige) 
3. B, D, F, G, I 

 
 
  



27. Piltidel olev roomav öövilge on Eestis kasvav taimeliik. Millised väited tema kohta on 
õiged, millised valed?  

 
 

A. Kuulub liblikõieliste hulka Vale 
B. Kuulub orhideede hulka Õige 
C. Kuulub sõnajalgtaimede hulka Vale 
D. Kasvab palumetsades Õige 
E. Kasvab soometsades Vale 
F. Kasvab lammimetsades Vale 
G. On igihaljas Õige 
H. On suvehaljas Vale 
I. On vääriselupaiga (VEP) indikaator Õige 
J. On aktiivse inimtegevuse indikaator Vale 

 
 

28. Millised nimetused tähistavad taimeliike?  
A. Valge klaar 
B. Sügisjoonik 
C. Aedõunapuu On taimeliik 
D. Tartu roosõun 
E. Metsõunapuu On taimeliik 
F. Kuldrenett 
G. Pärnu tuviõun 

 
 

29.      Ökosüsteemis on organismid kas tootjad, tarbijad või lagundajad. Millised organismid on 
lagundajateks metsa ökosüsteemis? 

A. Rohttaimed Ei ole lagundaja 
B. Puud Ei ole lagundaja 
C. Bakterid On lagundaja 
D. Selgrootud loomad On lagundaja 
E. Selgroogsed loomad Ei ole lagundaja 
F. Seened On lagundaja 
G. Vetikad Ei ole lagundaja 
H. Puhmad Ei ole lagundaja 



 
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 

 
Õige vastus: C, E, B, A, D 
 
 
31. Millised keskkonnatingimused valitsevad erinevates metsatüüpides?  
Valik: kuiv, märg, parasniiske, toitainetevaene, toitaineterikas 

 
Nõmmemets on kuiv ja toitainetevaene 
Palumets on kuiv ja toitainetevaene 
Laanemets on parasniiske ja toitaineterikas 
Salumets on parasniiske ja toitaineterikas 
Lodumets on märg ja toitaineterikas 
Soomets on märg ja toitainetevaene 

 
32. Kas nendes metsatüüpides võib peamiseks puuliigiks olla mõni lehtpuu?  

A. Laanemets Ei või 
B. Lodumets Võib 
C. Palumets Ei või 
D. Salumets Võib 
 
 

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

A. Nõmmemets  
B. Palumets  
C. Salumets  
D. Laanemets (õige) 

 
 
34. Looduslikus seisundis salumetsale on iseloomulik tihe ja liigirikas põõsarinne. Kuidas 

mõjutab põõsarinne teiste rinnete kujunemist salumetsas? Otsusta, kas väited on õiged või 
valed.  

A. Põõsarindel ei ole olulist mõju teistele rinnetele Vale 
B. Põõsarinde all kasvavad vaid salumetsale iseloomulikud rohttaimed Õige 
C. Põõsarinde all võib samblarinne isegi puududa Õige 
D. Põõsarinde all rohurindes kasvavad valgusnõudlikud liigid Vale 
E. Põõsarinne ei mõjuta samblarinnet Vale 
F. Tihedas põõsarindes on noorte puude kasv takistatud Õige 



G. Tihedas põõsarindes kasvavad erinevad puuliigid jõudsalt Vale 
 
 
35. Eestis võime näha kuuski kasvamas nii segametsades kui ka üheliigilistes puistutes (ainult 

kuused). Milline väide nende metsade kohta on õige?  
A. Segametsades kasvavad kuused on alati inimese istutatud. 
B. Puhtpuistuna kasvavad kuused on alati inimese istutatud. (õige) 
C. Looduslikult kasvab kuusk Eestis nii puhtpuistutena kui ka segametsades. 

 
 

36. Kui suur osa Eestis teadaolevaist ohustatud taime- ja loomaliikidest elab metsades?  
A. ¼  
B. ⅓ (õige) 
C. ½  
D. ⅔ 
E. ¾ 

 
 

37. Kui suur osa Eesti metsadest on kaitse all?  
A. 5%  
B. 10% (õige) 
C. 20% 

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

A. Tartumaa 
B. Hiiumaa  
C. Pärnumaa 

Õige vastus: B, C, A 
 
 
39. Mis on säilikpuu?  

A. Maha langenud, veel kõdunemata puu 
B. Loodusliku uuenduse tagamiseks raielangile kasvama jäetud puu 
C. Pargipuu, mille säilitamiseks on kasutatud abivahendeid (toed, tüve plommimine) 
D. Puu, mida ei raiuta püsimetsa majandamisel, et säiliks looduslik uuendus ja vanade 

puudega seotud elustik 
E. Puuliik, mis ei kasva metsas looduslikult, kuid on suutnud seal ellu jääda (säilida) 

 
Vastusevariandid:  
1. C, E 
2. A 
3. B, D (õige) 
4. E 

  



40. Mis on metsa boniteet?  
A. Metsa suhteline väärtus (õige) 
B. Metsa vanuseklass 
C. Metsa hinnaklass 
D. Metsa tüüpi iseloomustav termin 

 
 
41. Millised väited on õiged? Vastus õige/vale.  

A. Kuna inimene on segatoiduline, siis pole tootjate toodetud orgaaniline aine inimese 
jaoks kuigi tähtis. Vale 

B. Inimeste toiduvarud sõltuvad otseselt tootjate toodetud orgaanilisest ainest 
(glükoosist). Õige 

C. Ainult veganite toiduvarud sõltuvad tootjate toodetud orgaanilisest ainest. Vale 
D. Inimese toiduvarud sõltuvad tolmeldajate aktiivsusest ja arvukusest erinevates 

elukooslustes. Õige 
E. Tolmeldajate tähtsus inimese toiduvarudele on väga väike. Vale 

 
 
42. Kas nende toitude valmistamisel kasutatakse baktereid?  

A. Hapukurk Jah 
B. Šokolaad Ei 
C. Salaami Jah 
D. Viiner Ei 
E. Hapukoor Jah 
F. Maasikamoos Ei 
G. Peekon Ei 
H. Keefir Jah 
I. Jogurt Jah 
J. Hapukapsas Jah 
K. Juust Jah 
L. Jäätis Ei 

 
 
  



43. Vii vastavusse inimese elundkond ja elund.  
Elundkonnad 
Katteelundkond 
Tugi- ja liikumiselundkond 
Seedeelundkond 
Vereringe-elundkond 
Hingamiselundkond 
Erituselundkond 
Närvisüsteem 
Meeleelundkond 
Suguelundkond 
 

Elundid 
Kõri 
Põis 
Nahk 
Neel 
Seljaaju 
Süda 
Lihased 
Eesnääre 
Kõrv 

 
Õiged vastused 
katteelundkond - nahk 
tugi- ja liikumiselundkond - lihased 
seedeelundkond - neel 
vereringe-elundkond - süda 
hingamiselundkond - kõri 
erituselundkond - põis 
närvisüsteem - seljaaju 
meeleelundkond - kõrv 
suguelundkond - eesnääre 

 
 
44. 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 (õige) 
4. C, D, F 

 
 
45. Veri koosneb puna- ja valgelibledest ning vereliistakutest. Mis on valgeliblede ülesanne?  

A. Hapniku edasikanne 
B. Kaitse haiguste eest (õige) 
C. Katkiste veresoonte parandamine 

 
 


