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

 



 
 
1. Mida ütleb Bergmanni reegel?  

B. Püsisoojaste loomade külmadel aladel elavad isendid on suuremad kui soojadel aladel 
elavad isendid. 

C. Püsisoojaste loomade soojadel aladel elavatel isenditel on väiksemad kõrvad, lühemad 
koonud ja sabad. 

 
 

2. Loomade sugu võib määratud olla mitmel erineval moel. Täida lüngad.  
Valik: Vanemate vanusega/ Erinevate sugukromosoomidega/ Somaatiliste kromosoomide 
arvuga/ Sugukromosoomide arvuga/ Telomeeride järjestusega/ Keha suurusest, eluetapist  ja 
emaste-isaste arvulisest suhtest/ Keskkonna niiskusastmega/ Keskkonna temperatuuriga/ 
Keskkonna soolsusega 

 
Sugu võib olla määratud …, näiteks mitmetel krokodillidel ja merekilpkonnadel. 
Sugu võib olla määratud …, näiteks mardikatel, tirtsudel, lutikatel. 
Sugu võib olla määratud …, näiteks lindudel ja imetajatel. 
Sugu võib elu jooksul muutuda ja sõltuda …, näiteks osadel kaladel. 

 
 
3. Täida lüngad.  

Eestis teadaolevate imetajaliikide arv on alates 2. maailmasõja lõpust praeguseni suurenenud 
10%/20%/30%.  
1947. aastal lasti Eestisse lahti 195 ondatrat eesmärgiga suurendada looduse 
mitmekesisust/piirata veetaimestiku levikut järvedes/rikastada jahifaunat. 
Kährikute arvukuse tõus avaldab negatiivset mõju maaspesitsevatele lindudele/kopra 
arvukusele/väikeste veekogude kalastikule. 
Seireandmete järgi on mink praegu levinud Saaremaal/Hiiumaal/Mandri-Eestis.  

 
 
  



4. 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. 
 
 
 

5. 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:  

 



 
6. Kellest on jutt?  
Valik: Mink, Euroopa naarits, saarmas, kobras, tuhkur, metsnugis, kärp, nirk, mäger 
 

A. Kunagi Eestis tavaline poolveeline imetaja on tänaseks ohustatud ja praktiliselt välja 
surnud kogu Euroopas. Loodusest kadumise põhjuseid on mitmeid, sh.  kunagine 
üleküttimine ja lisandunud võõrliik - sugulane Ameerikast. Elupaikadeks on varjulised 
metsajõed.  

B. Ta on Eesti looduse põlisasukas, talve saadab mööda taliuinakus. Tema menüü on väga 
mitmekesine, tuhnib mullast ja kõdust selgrootuid, otsib maapinnal pesitsevate lindude 
mune ja poegi, püüab konni ja hiiri.  Ka seened, marjad ning rohttaimed kõlbavad.  

C. Ta on Eesti vee-elulistest kiskjatest suurim, kuulub kärplaste hulka. Tihe ja veekindel 
karvakasukas on talle mõnelgi pool maailmas  küttimise tõttu saatuslikuks  saanud. Toitub 
peamiselt vees elavatest loomadest, eelkõige  kalast. Uru uuristab jõekaldasse.  

D. Meie metsade tavaline kiskja, kes on üksikeluviisiga. Jahti peab nii puu otsas kui ka 
maapinnal. Toitub peamiselt pisiimetajatest, murrab ka jäneseid, linde, oravaid. Sobivad ka 
putukad, marjad ja raiped. On Eestis jahiloom.  

 

 

7. Millise kodumaise puu seemneid siisike sööb?  
 

 
Foto: Remo Savisaar 

A. Haab 
B. Sarapuu 
C. Lepp 
D. Kask 
E. Lehis 

 
 

 



8. Ussid jagunevad mitmesse alamrühma. Leia rippmenüüst igale rühmale sobiv näide. 
Paeluss/Liimuksolge/Harjasliimukas 

Rühm: 
A. Lameussid 
B. Ümarussid 
C. Rõngussid 

 
 

9. 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 ja putuktoiduliste putukate rohkus 
J. Putuktoiduliste lindude ja putuktoiduliste putukate mõõdukas arvukus 

 
 

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

 
 

10. 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) … 

 
 

  



11. Millise mikroskoopilise vetikarühma esindaja on pildil?  
 

 
 

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

 
 
 
 

12. Miks paigutatakse taim või vetikas alati toiduahela esimeseks lüliks?  
A. Taimetoidulisi tarbijaid on rohkem kui loomtoidulisi tarbijaid 
B. Elukoosluste tüüpe määratakse sealse taimestiku alusel 
C. Taimed ja vetikad toodavad orgaanilist ainet (glükoosi), teised organismid mitte 
D. Taimi ja vetikaid on liikide arvu poolest igas koosluses rohkem kui loomi 

 
 
  



13. 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 
 

 
 

 
 
 

14. Kivististe tekkimisel asenduvad surnud looma kudedes orgaanilised ained aja jooksul 
mineraalainetega. Millist tüüpi koed “kivistuvad” tõenäolisemalt – pehmed või kõvad?  

A. Pehmed  
B. Kõvad 

 
  



15. Vii vastavusse loodusobjektid ökoloogiliste tasemetega.  
 
Loodusobjektid: 
Metsatukas elavad oravad  
Järv koos selles elavate organismidega 
Salumetsa taimed, loomad ja seened 
Võsaülane 
 
Ökoloogilised tasemed: 
Kooslus 
Populatsioon 
Liik 
Ökosüsteem 
 
 

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

17. 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, C 
2. A 
3. B, C 

 
 

18. Tänapäeva maailma maismaataimestikus on üks taimerühm teistest palju arvukam ning 
sellele on iseloomulikud kaitstud seemned, täiuslikud juhtsooned ja putuktolmlemine. 
Milline taimerühm?  
A. Samblad 
B. Sõnajalad 
C. Vetikad 
D. Osjad 
E. Vesiroosid 
F. Kollad 
G. Okaspuud 
H. Õistaimed 
  

 
 



 
 

19. Millised organid esinevad paljasseemnetaimedel (okaspuudel)?  
A. Juur 
B. Fotosünteesivad organid 
C. Vars 
D. Õis 
E. Emaskäbi 
F. Õisik 
G. Isaskäbi 
H. Seemned 
I. Eosed 
J. Tolmuterad 
K. Eospea 
 
 

 
20. 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  … . 
 
 

21. Eestis peetakse tähtsaks, et rangelt kaitstav metsamaa oleks tüpoloogiliselt esinduslik: see 
tähendab, et iga metsatüüpi tuleks range kaitse alla võtta sellises mahus, mis tagaks 
sellele tüübile iseloomuliku elurikkuse säilimise. 2016 aastal leiti, et mitte kõik 
metsatüübid Eestis ei ole piisavas mahus kaitse alla võetud. Leia kolm metsatüüpi, millel 
oli kõige suurem kaitsealuste metsade puudujääk.  

A. Laanemetsad 
B. Rabametsad 
C. Lammimetsad 
D. Salumetsad 
E. Nõmmemetsad 
F. Kodumetsad 
G. Soovikumetsad 

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

 
 



22. Majandatavates metsades saab kuusepuitu edukalt kasvatada nii puhtpuistuna (ainult 
kuuskedest koosnev mets) kui ka segapuistuna (kuusk ja lehtpuud). Millised väited 
majandamisviiside kohta on õiged?  

A. Segapuistus kasvatades saadakse suurim kuusepuidu toodang 
B. Segapuistu ja puhtpuistu toodangud võivad olla sarnased 
C. Segapuistu on tormikahjustusele vastupidavam 
D. Puhtpuistu on tormikahjustusele vastupidavam 
E. Segapuistus ei teki ulatuslikke kahjurite rünnakuid 
F. Puhtpuistus ei teki ulatuslikke kahjurite rünnakuid. 

 
 

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

A. Tartumaa 
B. Hiiumaa  
C. Pärnumaa 

 
24. 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 

 
25. Millises Eesti piirkonnas leidub kõige rohkem kuusikuid?  

A. Kagu- Eesti (Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa) 
B. läänesaared (Saaremaa, Hiiumaa) 
C. Pandivere kõrgustik (Järvamaa, Lääne-Virumaa) 
 
 

26. Mis on metsa boniteet?  
A. Metsa suhteline väärtus 
B. Metsa vanuseklass 
C. Metsa hinnaklass 
D. Metsa tüüpi iseloomustav termin 

 
  



27. Millal kehtib metsades raierahu?  
A. 15. maist 15. juunini 
B. 15. märtsist 15. juunini 
C. 15. aprillist 15. juunini 
D. 15. aprillist 15. maini 

 
 

28. Millised tegevused aitavad kaasa süsinikuneutraalsuse poole liikumisel?  
A. Õhusaaste vähendamine 
B. Toitumisharjumuste muutmine 
C. Tootmistehnoloogiate uuendamine 
D. Tootmise ja tarbimise tasakaal 

 
29. Millise meeleelundi osaks on vesivedelik?  
A. Kuulmiselund 
B. Haistmiselund 
C. Kompimiselund 
D. Nägemiselund 
E. Maitsmiselund 

 
30. Inimese kehas on üks huvitav koht, nagu „risttee“, mis ühendab ninaõõnt, suuõõnt, 

keskkõrva, söögitoru ja hingetoru.  
See koht on: 

A. Kõri 
B. Neel 
C. Trahhee 
D. Mandlikoopad 
E. Kuulmetõri 

 
 

31. Leia loetelust kirjeldusele vastav kude: “Rakuvaheaine on väga kõva, see sisaldab 
kaltsiumi, fosfori- ja magneesiumiühendeid.”  

A. Lihaskude  
B. Kattekude  
C. Luukude  
D. Närvikude 

 
 
 

32. Kui palju (umbkaudu) on inimese kehas luid?  
A. 100  
B. 200  
C. 2000  
D. 5000 

 
 



33. Milline on inimese kolju ainus liikuv luu?  
A. Ülalõualuu  
B. Alalõualuu  
C. Kaelalüli  
D. Ninaluu 

  
 

34. Millised väited kehtivad inimese selgroo kohta?  
  

A. Täiskasvanu normaalne selgroog on täiesti sirge 
B. Esineb seitse kaelalüli 
C. Esineb 3-10 rinnalüli, mis võivad olla osalt kokku kasvanud 
D. Hommikul ja õhtul mõõdetud pikkus erineb 1-2 cm 
E. Ristluulülid on omavahel kokku kasvanud 
F. Kõhrest kettad on kõigi selgroolülide vahel 
G. Roiete ja selgroo vaheline ühendus on liikuv 
H. Saba skeletis on liikuvad ühendused 

 
 
 

35. Mis on antikeha?  
A. Kaitselipiid tõvestavate viiruste ja bakterite kahjutuks tegemiseks organismis 
B. Kaitsevalk tõvestavate viiruste ja bakterite kahjutuks tegemiseks organismis 
C. Kaitsev RNA tõvestavate viiruste ja bakterite kahjutuks tegemiseks organismis 
D. Viiruste toodetud valk peremeesorganismi rakku tungimiseks 
E. Bakterite vastupidavad osad reaktsiooniks keha immuunrakkude rünnakule 

 
 

36. Millised väited on õiged?  
A. Punane luuüdi on vereloomeelund 
B. Punane luuüdi asub toruluude õõnsustes 
C. Kollane luuüdi toodab olulisi immuunrakke 
D. Luude kasvamine, vigastuste parandamine ja jooksev „remont“ toimub luuümbrises 

moodustuvate uute rakkudega 
E. Luude kasvamine, vigastuste parandamine ja jooksev „remont“ toimub käsnaines 

moodustuvate uute rakkudega 
F. Plinkaine kanalites kulgevad veresooned 
G. Noortel organismidel on luudes kollast luuüdi rohkem kui vanematel 

  
 
 
  



37. Tutvuge kahe inimese vere- ja uriiniproovi labori tulemustega ja otsustage, kumma puhul 
on põhjust terviseprobleemi kahtlustuseks ning oleks näidustatud edasised lisauuringud.  

 
  
  
Inimene A, mees, 32 aastane. 
Näidud (g/l): 

  
 

Inimene B, naine, 28 aastane. 
Näidud (g/l): 

  

Lisauuringud ja tõenäoliselt ravi on vajalikud inimesele:  
1. A  
2. B  
  
 
 
 

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

 
 

 
 
 

  Vereproovis g/l uriiniproovis g/l 

Kusiaine  0,2 19,5 

Valgud 74 0 

Glükoos 0,9 0 

  vereproovis g/l uriiniproovis g/l 

Kusiaine  2,2 18 

Valgud 74 5 

Glükoos 1,8 0,8 



 
 

39. 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. 

 
 

40. Inimese silm tajub 3 põhivärvi, ülejäänud värvitoonid moodustuvad nende 
kombineerimisel. Sarnaselt tajub ka keel põhimaitseid, mille kombineerumisel tekivad 
ülejäänud maitsed. Mitut põhimaitset inimene tajub?  

Vastus (kirjuta number): … 
 

 
41. Mitmest DNA molekulist koosneb inimese kromosoom?  

A. 1  
B. 2  
C. 46  
D. Üle 100 

 
42. Sinisilmne mees abiellus naisega, kellel on pruunid silmad. Perekonnas on 2 tütart, üks 

siniste, teine pruunide silmadega. Milliste silmadega lapsi võiksid tütred saada abielludes 
sinisilmsete meestega, kui pruun silmavärvus domineerib sinise üle?  

 
A. Sinisilmse tütre peres on 50% võimalust saada sinisilmseid ja 50% pruunisilmseid lapsi 
B. Pruunisilmse tütre peres on 50% võimalust saada sinisilmseid ja 50% pruunisilmseid 

lapsi 
C. Pruunisilmne tütar saab ainult pruunisilmseid lapsi (100%) 
D. Sinisilmne tütar saab ainult sinisilmseid lapsi (100%) 

 
Vastusevariandid: 

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

 
 
  



43. Kas väide on õige või vale?  
A. Igasugune päevitamine on väga ohtlik, ultraviolettkiirgus pole inimesele üldse vajalik ja 

sellest tuleks täielikult hoiduda.  
B. Päevitada tuleb võimalikult palju, sest ultraviolettkiirguse toimel tekib nahas D-vitamiin. 
C. Päikese käes tuleb mõõdukalt viibida D-vitamiini pärast, kuid nahka tuleb kaitsta ja 

päevitamisega ei tohi liialdada. 
D. Päevitamine on ohtlik eelkõige heledanahalistele. 
E. Päevitamine on ohtlik eelkõige tumedanahalistele. 
F. Liigne päevitamine võib põhjustada kopsuvähki. 
G. Liigne päevitamine võib põhjustada nahavähki.  
H. Päikesekaitsekreem ei mõju silmapilkselt ja pärast suplust tuleb seda uuesti nahale kanda. 

  
 
 
 

44. 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 

  
 
 

45. Mis on ortoreksia?  
A. Söömishäire, mis on tingitud püüdest toituda ülitervislikult 
B. Närvisüsteemi häiretest põhjustatud enesenäljutamine 
C. Söömishäire, mida iseloomustavad õgimissööstud ja kaalu kõikumine 

 
 


