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

  

 



1. 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 
4) B, C 
5) C, D 

 
 

2. Kellel loetelust on täismoone, kellel vaegmoone?  
 

A. Suur kapsaliblikas 
B. Lauluritsikas 
C. Metsakuklane 
D. Kirp 
E. Metsaprussakas 
F. Voodilutikas  
G. Riidekoi  

  
 

3. Milline Eestis elav selgrootu elab vees, kuid hingab õhuhapnikku oma raamatkopsudega 
ning varub hapnikku spetsiaalsesse õhumulli?  
Vali: suur järvekarp, paks jõekarp, hiidämblik, vesiämblik, huntämblik, jõevähk, 
kirpvähk , veiseparm, selgsõudur, mudatigu 
 
Vastus: … 

 
 

4. Kas väide kehtib ämblike või putukate kohta?  
A. Keha koosneb lülidest, mis on enamasti kokku kasvanud ja moodustavad pearindmiku 

ja tagakeha.  
B. Keha koosneb kolmest osast: peast, rindmikust ja tagakehast.  
C. Neil on  paar liitsilmi, mõnel rühmal lisaks lihtsilmad.  
D. Neil on tavaliselt 8 lihtsilma, mis tajuvad valguse tugevuse muutust ja liikumist.  
E. Nende hulgas on vähe taimetoidulisi liike.  
F. Eestist on neid leitud üle 12000 liigi.  
G. Maailmas on nende liike kirjeldatud üle miljoni.  
H. Nende laialdasele levikule aitab kaasa see, et nad on kohastunud sööma väga 

mitmekesist toitu.  
 



 
 

5. Millised väited vihmausside kohta on õiged?  
A. Vihmaussid parandavad põllumuldade viljakust, õhutavad, väetavad mulda ja 

soodustavad taimejuurte kasvu (käikudes) 
B. Vihmausside veri on sinakas, neil on valgustundlikud silmtäpid ja nad põgenevad 

ereda valguse käest. 
C. Vihmaussid kasutavad toiduks põhiliselt taimejuuri 
D. Vihmausside põhitoit on lagunevad taimeosad 
E. Vihmaussid suudavad poolitamise korral kasvatada mõlemale poolele puuduva osa 

tagasi 
F. Vihmaussid on eluspoegijad 

 
6. Ussid jagunevad mitmesse alamrühma. Leia rippmenüüst igale rühmale sobiv näide. 

Valik: Paeluss/Liimuksolge/Harjasliimukas 

Rühm: 
A. Lameussid 
B. Ümarussid 
C. Rõngussid 

 
7. Kas kõik roomajad kestuvad ehk vahetavad nahka? Leia loetelust õige väide.  

A. Jah, kõik kestuvad  
B. Sisalikud ei kestu  
C. Ainult maod kestuvad  
D. Kilpkonnad ei kestu 

 
  



8. 2019. aastal leiti Eestist uus näriliseliik (pildil) ...  
Valik: tundra-uruhiir, tundralemming, metslemming ,loo-karihiir, pisi-kaelushiir  
 

 
 

Millised väited selle looma kohta on õiged?  
A. Erinevalt enamusest hamsterlastest sööb põhiliselt putukaid ja magab talveund. 
B. Sööb põhiliselt sammaltaimi (palusammal, laanik jt) ja emaseid on 3-4 korda rohkem 

kui isaseid. 
C. Toitub põhiliselt samblikest ja marjadest ning erinevalt teistest närilistest paljuneb üle 

aasta. 
 

 
9. Tippkiskjate esinemine mingis elukoosluses näitab selle elukoosluse ...  

A. head seisundit, sest nõrgad ja haiged loomad süüakse ära 
B. head seisundit, sest toiduahela alumisel astmel on piisavalt energiat, et seda jätkuks ka 

tippkiskjani 
C. halba seisundit, sest tippkiskjad vähendavad oluliselt eelneva astme organismide 

arvukust 
D. halba seisundit, sest tippkiskjad levitavad haigusi, nt. kärntõbe 

 
 
  



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

 
 

 
 
 

11. Kui järvekeses elab viis 5-kilogrammist haugi, milline vähemalt peaks seal olema 
taimede biomass tonnides, kui eeldada lihtsustatud toiduahelat taimed - särg - haug? 
Meenuta ökoloogilise püramiidi põhimõtet!  
 

Vastus (ainult number) … 

 

12. Kuidas sõltub imetajate päevane toiduvajadus nende kehasuurusest? Kas suuremad 
loomad vajavad päevas iga kehakilogrammi kohta toitu rohkem või vähem?  

A. Rohkem  
B. Vähem 

 

  



13. Leia piltidel olevatele sammaldele loetelust õiged nimed.  
Valik: Harilik karusammal, harilik laanik, harilik lehviksammal, alpi põdrasamblik, 
roheline hiidkupar, metsakäharik 
 

Milline piltidel olevatest sammaldest on looduskaitse all ja vääriselupaiga (VEP) indikaator?  
Looduskaitse all ja vääriselupaiga (VEP) indikaator on … 

 

A. Pildil on … 
 

B. Pildil on … 
 

C. Pildil on … 
 
 
 
 
 
  



14. Mis organismi on kujutatud joonisel?  
Valik: Ektomükoriisa seen, endomükoriisa seen, rohehallitus, sammal, samblik 
Joonisel on kujutatud … 

 
  
 

 
15. Seened toodavad väga erinevaid bioaktiivseid ained, sealhulgas ka mürke. Kas elujõuliste 

ja tervete seeneusside olemasolu seente viljakehades näitab, et seen on söödav, seda võib 
korjata ja seen ei ole mürgine?  
A. Jah 
B.  Ei 

 
 

16. Kuuse-kooreürask kahjustab kuuski otseselt oma elutegevusega, aga ka sellega, et levitab 
puidu sinetust tekitavaid seeni. Millised on levitatava seene ökoloogilised rollid?  
A. Sümbioosis kuusega, moodustab mükoriisat 
B. Sümbioosis kuusega, ei moodusta mükoriisat 
C. Sümbioosis kuuse-kooreüraskiga 
D. Kuuse parasiit 
E. Kuuse-kooreüraski parasiit 
 

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

 
 

17. Millisel otstarbel seeni kasutada teadaolevalt ei saa? 
A. Pagaritoodete kergitamiseks 
B. Antibiootikumide valmistamiseks 
C. Söögiks 
D. Säilitusainena 
E. Tindi valmistamiseks 
F. Alkohoolsete jookide kääritamiseks 
 

  



18. Mis iseloomustab kambiumirakke? Kas väide on õige või vale?  
A. Nende abil kasvab taim pikemaks 
B. Nende abil kasvab taim jämedamaks 
C. Kambiumirakkudest sissepoole tekivad niinerakud 
D. Kambiumirakkudest sissepoole tekivad puidurakud 
E. Kõik niine- ja puidurakud tekivad kambiumirakkude paljunemisel 
F. Kambiumirakud on kaotanud paljunemisvõime 
 

 
19. Organismi, mille rakkudel on olemas rakutuum ja organellid, nimetatakse …  

A. Eeltuumseks  
B. Täistuumseks  
C. Päristuumseks  
D. Arheks 
 

 
20. Klorofülli ülesanne rohelistes taimeosades on valgusenergia püüdmine fotosünteesi 

tarbeks. Mis on karotenoidide ja ksantofüllide ülesanne?  
A. Valgusenergia neelamine sarnaselt klorofüllile samas spektri osas 
B. Valgusenergia neelamine sarnaselt klorofüllile teises spektri osas 
C. Liigse valguse kiirgamine soojusena tagasi keskkonda 

 
Vastusevariandid: 
1. A 
2. B 
3. B, C 
4. C 

 
 

21. Ühenda puulehtede värvus ja seda tekitav pigment.  
Punane Kollane Oranž Roheline 
Karoteen, Ksantofüll, Klorofüll, Antotsüaan 
 

 
22. Millised taksonoomilised rühmad kuuluvad vetikate hulka?  

A. Rohevetikad 
B. Sinivetikad 
C. Punavetikad 
D. Ränivetikad 
E. Pruunvetikad 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Millise mikroskoopilise vetikarühma esindaja on pildil?  

 
 

A. Sinivetikas 
B. Rohevetikas 
C. Ränivetikas 
D. Pruunvetikas 

 
 

24. Millised nimetatud veeorganismidest kuuluvad taimede hulka?  
A. Meriroos 
B. Põisadru 
C. Korallid 
D. Vesiroos 
E. Meritäht 

 
Vastusvariandid:  



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

 
 
 
 

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

A. Tartumaa 
B. Hiiumaa  
C. Pärnumaa 

 
 

26. Kõige levinumad puuliigid Eesti metsades on harilik mänd, harilik kuusk, arukask ja 
sookask. Millised 3 puuliiki on arvukuselt neile järgnevad?  

A. Hall lepp 
B. Sanglepp (must lepp) 
C. Harilik kuslapuu 
D. Harilik kadakas 
E. Harilik sarapuu 
F. Harilik haab 
G. Palsamipappel 
H. Harilik pihlakas 

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

 
 

27. Millises Eesti piirkonnas leidub kõige rohkem kuusikuid?  
A. Kagu- Eesti (Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa) 
B. läänesaared (Saaremaa, Hiiumaa) 
C. Pandivere kõrgustik (Järvamaa, Lääne-Virumaa) 

 
 

28. Millist osa kuusest sööb kuuse-kooreürask, üks olulisemaid metsakahjureid Eestis?  
A. Korpa 
B. Niint 
C. Seemneid 
D. Säsi 
E. Juuri 
F. Okkaid 
 



  
29. Millised väited loodus- ja majandusmetsa kohta on õiged?  

A. Looduslikult uuenenud mets on liigirikkam kui monokultuurne istutatud mets 
B. Istutatud ühevanuselist metsa on lihtsam hooldadada ja selle looduslikku 

tasakaalu inimese abil hoida 
C. Ühevanuseliste ja valdavalt ühest liigist mets on vastuvõtlikum haigustele ja 

kahjurite rüüstele. 
Vastusevariandid: 
1. A, B  
2. A, C  
3. B, C  

  
 

30. Milline maastik loetelust on peamine süsinikusiduja?  
A. Märgala 
B. Metsamaa 
C. Põllumaa 
D. Rohumaa 

  
 

31. Millised on rahvuspargid, millised looduskaitsealad?  
A. Vilsandi  
B. Sookuninga  
C. Soomaa  
D. Mahtra  
E. Alutaguse  
F. Lahemaa  
G. Endla  
H. Alam-Pedja  

  
 

 
32. Millised on puude tulbastamise ehk köndistamise tagajärjed? Märkida, kas tagajärg on 

õige või vale.  
A. Köndistamine võimaldab puid õigeaegselt noorendada  
B. Köndistamine saab puudele pikkamisi hukatuslikuks 
C. Köndistatud puud on vastuvõtlikumad seenhaigustele 
D. Köndistamise tagajärjed on lühiajalised 
E. Köndistamise tagajärjed on pikaaegsed 
F. Köndistatud puudel esineb rohkem tüvemädanikku 

 
 

33. Mis on metsa boniteet?  
A. Metsa suhteline väärtus 
B. Metsa vanuseklass 
C. Metsa hinnaklass 



D. Metsa tüüpi iseloomustav termin 
 

 
34. Mis on ROHEMEETER? 

A. Mõõtühik, mille abil saab määrata taimede mitmekesisust mistahes Eesti paigas ühel 
ruutmeetril. 

B. Asukohapõhine veebirakendus, millest saab vaadata, kui elurikas on valitud asukoht 
Eestis. 

  
  

35. Ohustatud liikide ja nendest valmistatud esemetega  kauplemist reguleerib rahvusvaheline 
kokkulepe Washingtoni konventsioon e. …  
A. WADA 
B. CITES  
C. WHO 
D. WWF 

 
 

36. Leia viiruse osad: pärilikkusaine, valguline kate ja ümbris.  
A, B, C  
Ümbris, valguline kate, pärilikkusaine  
 
 

 

 
 
 

37. Milline väide on õige viiruste kohta?  
A. Viirused erinevad elusorganismidest, sest nad ei saa iseseisvalt paljuneda. 
B. Viirused sarnanevad elusorganismidega, sest neil on rakuline ehitus. 
C. Viirused erinevad elusorganismidest, sest nad muutuvad ja arenevad aja jooksul. 



D. Viirused erinevad elusorganismidest, sest neil on pärilikkusaine ja valgud. 
 

38. Järjesta viiruse paljunemise etapid.  
A. Viiruse pärilikkuseaine sunnib peremeesrakku tootma uut viiruse pärilikkuseainet ja 

uusi viirusevalke 
B. Viiruse valguline ümbris tunneb ära sobiva peremeesraku ja viirus kinnitub selle 

pinnale 
C. Toodetud viiruse pärilikkusainest ja viirusevalkudest moodustuvad uued viirused 
D. Peremeesrakk hävib, viirused väljuvad lagunevast rakust ning nakatavad uusi rakke/ 

organisme 
E. Viiruse pärilikkuseaine tungib rakku 
 

 
 

39. Teame, et grippi ja COVIDisse võime nakatuda peamiselt omades otsekontakti haigega ja 
õhu kaudu. Kuidas muud viirused inimesi nakatavad (peamiselt)?  
Valik: veri jt. kehavedelikud/otsekontakt haigega, asjadega/siirutajad/toit, joogivesi 

 
A. AIDS 
B. Hepatiit 
C. Tuulerõuged 
D. Ohatis 
E. Puukentsefaliit 
F. Lastehalvatus 
G. Marutõbi 
H. Viiruslik kõhulahtisus 

 
 

 
40. Milline nimetatutest on elutähtis organ, milleta inimene edasi elada ei saa?  

A. Põrn 
B. Magu 
C. Maks 
D. Pimesool 
E. Jämesool 

 
 

41. Kas väide on õige või vale?  
A. Inimorganism vajab magneesiumi lihaste normaalseks tööks.  
B. Inimorganism vajab rauda hapniku transportimiseks veres.  
C. Inimorganism vajab kaltsiumit luude ja hammaste moodustamiseks.  
D. Inimorganism vajab tsinki närvisüsteemi normaalseks tööks.  

 
 
 
 



 
 
 

42. Millised loetelus toodud organismidest on inimese tavalised lülijalgsed parasiidid?  
A. Solge 
B. Piimhappebakter 
C. Peatäi 
D. Paeluss 
E. Nahaseen 
F. Sügelislest 
G. Nahakiin 

 
 

43. Kas järgnev väide on õige või vale? Välisparasiidid, nagu kirbud, täid ja sääsed, ei kanna 
edasi ohtlikke haigusi. 

Väide on  
 

44. Millised bakterid moodustavad inimese mikrobioomi?  
A. Kõik bakterid inimese elukohas 
B. Haigust tekitavad bakterid koos elava perekonna piires 
C. Inimese keha peal ja sees alaliselt elavad bakterid 
D. Toiduga omastatavad piimhappebakterid 
 
 

45. Eestis on inimese verd imevaid selgrootuid üsna palju liike, samuti sel teel levivaid 
haigusi. Umbes 200 aastat tagasi oli Eesti aladel tõsine, kõrge suremusega halltõve 
epideemia ja veel eelmise sajandi keskpaigas üksikuid selle haiguse juhtumeid. Milline 
väide halltõve kohta on õige?  
A. Halltõbi ehk borrelioos levib puukidega, haigustekitajaks on bakter perekonnast 

Borrelia. 
B. Halltõbi ehk malaaria levib hallasääskedega, haigustekitajaks on algloom 

perekonnast Plasmodium. 
C. Halltõbi ehk difteeria levib hallparmudega, haigustekitajaks on viirus. 
D. Halltõbi ehk muhkkatk levib kirpudega ja tekitajaks on katkubakter Yersinia pestis. 

 


