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Šajā testā ir 30 jautājumi. Katrā jautājumā ir četri apgalvojumi. Tev ir jānovērtē vai katrs no šiem 
apgalvojumiem ir patiess (P) vai aplams (A). Pareizo burtu P vai A ieraksti lodziņos pēc jautājuma. 
Tā kā atzīmējot atbildes uz labu laimi, ir liela iespēja uzminēt pareizās atbildes, punkti tiek piešķirti 
tikai, ja ir pareizi atzīmētas divas vai vairāk atbildes. Par vienu pareizi novērtētu apgalvojumu no 
četriem saņem 0 punktus, par diviem no četriem – 0,5 p., par trim no četriem – 1p., par četriem no 
četriem – 2 p. 
 
Piemērs. 
0. jautājums 
20. - 22. janvārī norisināsies 38. Valsts bioloģijas olimpiāde. 
Novērtē Apgalvojums 
A - Olimpiādes pirmajā dienā ir atklāšana un laboratorijas darbi. 
A - Olimpiādes talismans ir bebrs. 
P - Bioloģijas olimpiāde nekad nenorit vienlaicīgi ar ķīmijas vai fizikas olimpiādēm. 
P - Valsts bioloģijas olimpiāde ir notikusi jau 60 reizes. 
Pareizās atbildes ir A;A;P;A. Piemērā pareizi ir novērtēti trīs no četriem apgalvojumiem un par 0. 
jautājumu tiktu iegūts 1 punkts. 
 

1. jautājums. 
Cilvēka gremošanas orgānu sistēmā barības ķīmiskā šķelšana sākas mutes dobumā un turpinās 
kuņģī. 
Novērtē Apgalvojums 
 Pirmā gremošanas sula, kas iedarbojas uz barību, ir kuņģa sula. 
 Mutes dobumā enzīms amilāze šķeļ olbaltumvielas. 
 Kuņģī enzīms pepsīns šķeļ ogļhidrātus. 
 Kuņģī barības vielu šķelšanu veicina skābā vide. 

 
2. jautājums. 

Attēlā redzams kāds divdīgļlapju klasei piederošs augs. 
Novērtē Apgalvojums 

 

 Redzamā auga ziedkopu apņem vīkals. 
 Auga lapas uz stumbra izkārtotas pretēji. 
 Auga auglis ir sēklenis. 
 Augs ir divgadīgs. 

 
3. jautājums. 

Pēc formas kaulus izdala trīs grupās – garie, īsie un plakanie kauli. 
Novērtē Apgalvojums 
 Pie garajiem kauliem pieder ribas, augšstilba, apakšstilba un elkoņa kauli. 
 Paresninātos īso kaulu galus sauc par epifīzēm, tos klāj hialīnais skrimslis. 
 Plakanie kauli veic galvenokārt aizsargfunkciju, tiem pieder, piemēram, iegurņa kauli. 
 Tos kaulus, kuru nepieder ne pie vienas no nosauktajām grupām, piemēram, 

mugurkaula skriemeļus, pieskaita pie neregulāras vai jauktās formas kauliem. 
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4. jautājums. 
Kardiologs Ivaram konstatējis aterosklerozi. 
Novērtē Apgalvojums 
 Ivaram ir paaugstināts arī infarkta, insulta un stenokardijas risks. 
 Ivaram ir problēmas ar īslaicīgo atmiņu. 
 Visticamāk, Ivars savā uzturā līdz šim ir lietojis pārāk daudz cukuru, dzīvnieku 

izcelsmes tauku, enerģētiski bagātu produktu un ir bijis ar mazkustīgu dzīvesveidu. 
 Kardiologs Ivaram ieteica ievērot sabalansētu un vispusīgu uzturu, regulāru miega 

režīmu, kā arī lietot medikamentus, kuri ietekmē tauku maiņu. 
 

5. jautājums. 
Latvijā brīvā dabā visbiežāk sastopamie kailsēkļi ir parastās priedes un parastās egles. 
Novērtē Apgalvojums 
 Gan priedēm, gan eglēm putekšņi attīstās vīrišķajos čiekuros, bet sēklaizmetņi – 

sievišķajos. 
 Latvijā brīvā dabā sastopami arī tādi kailsēkļi kā paeglis, parastā īve un divdaivu ginks. 
 Priežu un egļu lapas sedz bieza kutikula, lai aizkavētu iztvaikošanu. 
 Priede ir viens no organismiem, kura izplatībai ir labvēlīgi mežu ugunsgrēki. 
 

6. jautājums. 
Augiem sastopami veidotājaudi jeb meristēmas – tie nodrošina auga augšanu un diferencējas par 
citiem audiem. Pie veidotājaudiem pieder arī kambijs. 
Novērtē Apgalvojums 
 Veidotājaudu šūnas ir ļoti lielas, tām ir daudz vakuolu un ļoti maz hloroplastu. 
 Veidotājaudi visbiežāk atrodas sakņu, zaru, stumbru galos. 
 Kambijs nodrošina augu augšanu resnumā gan sūnām, gan viendīgļlapjiem un 

divdīgļlapjiem. 
 Kambijs atrodas starp koksni un lūksni. 
 

7. jautājums. 
Nervaudus cilvēkam veido neironi un glijas šūnas. 
Novērtē Apgalvojums 
 Neironi ir šūnas, kurām raksturīgs šūnas ķermenis un vairāki izaugumi, no kuriem 

viens ir dendrīts, bet pārējie – aksoni. 
 Aksoni vada impulsus no nervu šūnas ķermeņa uz citām nervu vai audu šūnām. 
 Dendrīti ir gari un var sasniegt pat 1-1,5 m garumu. 
 Glijas šūnas piešķir smadzenēm formu un blīvumu, balsta neironu šūnas un izaugumus. 
 

8. jautājums. 
Būtiska ekoloģisko faktoru grupa ir biotiskie faktori- attiecības starp vidē esošajiem dzīvajiem 
organismiem. 
Novērtē Apgalvojums 
 Pastāv augi, kas ir plēsoņas. 
 Barības ķēdes zemākais loceklis vienmēr būs izmēros mazāks kā augstākais. 
 Konkurence pieaug apstākļos, kuros ir ierobežoti resursi. 
 Nevienā ekosistēmā nav sastopami ceturtās pakāpes konsumenti. 

 



VBO 20.01.2016.                               Tests, 10. klase                                     KODS 

10.klase 
3 

9. jautājums. 
Latvijā, tāpat kā citās pasaules valstīs, izveidots īpaši aizsargājamu sugu un platību saraksts. 
Aizsargājams statuss sugām var tikt piešķirts dažādu iemeslu dēļ. 
Novērtē Apgalvojums 
 Visi Latvijā augošie staipekņi ir aizsargājami. 
 Latvija atrodas uz parastās īves izplatības areāla dienvidu robežas, tāpēc valsts teritorijā 

tā ir reti sastopama. 
 Aizsargājamie dzīvnieki dzīvo tikai aizsargājamās teritorijās. 
 Vairākas aizsargājāmās sugas apdraud invazīvās sugas, piemēram, Ziemeļamerikas ūdele 

vai sarkanausu bruņurupucis. 
 

10. jautājums. 
Attēlā redzams gripas izraisītājs. 
Novērtē Apgalvojums 

 

 Šis patogēns nespēj vairoties un augt 
ārpus saimniekorganisma. 

 Attēlā redzamais patogēns pieder pie 
prokariotiem. 

 Gripas izraisītāji spēj inficēt tikai 
zīdītājus. 

 Attēlā redzamo patogēnu iespējams 
iznīcināt, lietojot antibiotikas. 

 
11.  jautājums. 

Acs ir orgāns, kas uztver vizuālo informāciju. Acs anatomija un fizioloģija ir piemērota darbam 
mainīgos gaismas apstākļos. 
Novērtē Apgalvojums  
 Attēlā redzamais redzes defekts ir tuvredzība. 
 Acs daļa, kurā atrodas gaismjutīgās šūnās, ir 

tīklene. 
 Acs spēj mainīt lēcas izliekumu, lai fokusētos uz 

dažāda attāluma objektiem 
 Daltonisms rodas, ja neattīstās kāds no vālīšu 

tipiem. 
 

12. jautājums. 
Pēc Vitakera klasifikācijas dzīvos organismus iedala piecās valstīs – monēru, prostistu, augu, 
dzīvnieku un sēņu. 
Novērtē Apgalvojums  
 Vienīgā valsts, kuras pārstāvju šūnās nav kodola, ir monēras. 
 Organismi, kas sastāv no vienas šūnas, var būt sastopami visās valstīs. 
 Fotosintezēt spēj tikai augu valsts pārstāvji 
 Monēru valsts organismi vienīgie tiek klasificēti kā prokarioti. 
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13. jautājums. 
Attēlā redzams grafiks, kurā attēlotas divu vienā vidē augošu organismu sugu ar vienu barības 
objektu skaita izmaiņas laikā. 
Novērtē Apgalvojums 

 

 Šādas starpsugu attiecības sauc par 
amensālismu. 

 Šāda veida attiecības ir lauvām un hiēnām. 
 Dabā šādos gadījumos viena no sugām šajā 

biotopā var izmirt. 
 Grafikā, visticamāk, attēloti organismi ar 

ļoti īsu dzīves ciklu. 

 
14. jautājums. 

Attēlā redzams kāda auga stumbra šķērsgriezums. 
Novērtē Apgalvojums  
 Šis augs ir viendīgļlapis. 
 Pārgriežot šī auga sakni, vadaudu kūlīši 

būs izkārtoti tāpat kā stumbrā   
 Ar bultiņu atzīmēta ksilēma. 
 Auga stumbrs ir koksnains. 

 
15. jautājums. 

Viena no zooloģijas apakšnozarēm, kura pēta kādu noteiktu dzīvnieku grupu, ir ihtioloģija. 
Novērtē Apgalvojums 
 Organismiem, kurus pēta ihtiologi, raksturīgs viens asinsrites loks un divkameru sirds. 
 Ihtioloģijas pētījumu objektiem raksturīgi dobi kauli. 
 Organismi, kurus pēta ihtiologi, ir raksturīga tikai iekšējā apaugļošanās. 
 Organismi, kurus pēta ihtiologi, ir autotrofi. 
 

16. jautājums. 
Aļģes ir autotrofi vienšūnas vai daudzšūnu organismi, kas pārsvarā atrodami ūdens vidē. 
Novērtē Apgalvojums 
 Latvijas ezeros bieži sastopama aļģe ir pūšļu fuks. 
 Aļģu ziedēšanas sākumposmā skābekļa saturs ūdenstilpnēs strauji samazinās. 
 Aļģu vairošanos galvenokārt ierobežo oglekļa trūkums ūdenī 
 Aļģu nav pietiekami daudz, lai barošanās ķēdēs okeānos tās sastādītu būtisku daļu no 

producentiem. 
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17. jautājums. 
Latvijā sastopamas 5 bezastaino abinieku un viena astaino abinieku dzimta. 
Novērtē Apgalvojums 
 Abinieki ir poikilotermi dzīvnieki.  
 Latvijā sastopama viena kokvaržu suga. 
 Latvijā dzīvojošo abinieku olas attīstās ūdenī vai augsnē. 
 Vienīgais Latvijā sastopamais astaino abinieku dzimtas pārstāvis ir Eiropas protejs. 
 

18. jautājums. 
Stādot kartupeļus, zemnieks ar lāpstu nejauši uz pusēm pārcirta augsnē mītošo slieku. 
Novērtē Apgalvojums 
 Reģenerācijas rezultātā no pārcirstās sliekas izaugs divi tārpi. 
 Sliekas un cērmes ietilpst vienā dzīvnieku valsts tipā. 
 Sliekām raksturīga bilaterālā simetrija. 
 Sliekas ir plēsīgi dzīvnieki. 
 

19. jautājums. 
Mikoriza ir simbiotiskas attiecības starp vaskulāra auga saknēm un sēnes hifām. 

Novērtē Apgalvojums 
 Lielākā daļa no uzturā patērētajām cepurīšsēnēm, kas ir salasītas dabā, ir mikorizas 

sēnes 
 Kad starp augu un sēni pastāv mikoriza, augs nodrošina sēni ar slāpekli no atmosfēras, 

bet sēne palīdz augam uzsūkt augsnē esošo fosforu. 
 Tikai daudzgadīgi kokaugi ir spējīgi iesaistīties mikorizas veidošanā. 
 Ķērpji ir mikorizas piemērs. 
 

20.  jautājums. 
Karls Linnejs izveidoja organismu bināro nomenklatūru un tiek uzskatīts par vienu no sistemātikas 
pamatlicējiem. 
Novērtē Apgalvojums 
 Binārajā nomenklatūrā sugas nosaukums sastāv no viena vārda. 
 Jaunatklātas sugu latīniskie nosaukumi tiek veidoti alfabētiskā secībā. 
 Pēc sugas nosaukuma var spriest par tā piederību noteiktam tipam. 
 Linnejs bija zviedrs, tāpēc 18. gadsimtā visi zinātnē izmantojamie augu nosaukumi bija 

zviedru valodā. 
 

21. jautājums 
Seksuāli transmisīvās slimības (STS) ir slimību grupa, ar kurām galvenokārt inficējas 
dzimumkontaktu ceļā. 
Novērtē Apgalvojums 
 HIV var iegūt vienīgi dzimumceļā. 
 Visas STS ir vīrusu slimības. 
 Vīrusu hepatīti A, B un C visas ir seksuāli transmisīvās slimības.  
 Bērns var iegūt STS dzemdību laikā . 
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22. jautājums. 
Attēlā redzams kāds organisms. 
Novērtē Apgalvojums 

 

 Attēlā redzamais organisms ir autotrofs. 
 Attēlā redzamais organisms ir aerobs. 
 Attēlā redzamais organisms ir 

hermafrodīts. 
 Attēlā redzams, kā organisms maina ādu. 

 
23. jautājums. 

Attēlā redzama cepurīšsēnes uzbūve. 
 Apgalvojums 

 

 Sēne sporas izplata ar struktūras 3 palīdzību. 
 Ar ciparu 6 apzīmētas sēnes hifas. 
 Uz struktūras 1 redzami sporu sakopojumi. 
 Struktūra 4 sastāv no struktūras 6. 

 
24. jautājums. 

Anna skolas sporta nodarbībā skrēja krosu. Krosa beigās Annai bija sarkana seja, paātrināta 
sirddarbība un padziļināta elpošana.  
Novērtē Apgalvojums 
 Annas elpošana un sirdsdarbība paātrinājās, lai no organisma izvadītu CO2. 
 Skābekļa saturs Annas asinīs krosa laikā pieauga. 
 Annas seja palika sarkana, lai piegādātu vairāk asinis sejas muskuļiem. 
 Visticamāk, Annas muskuļos krosa laikā aktīvi darbojās mitohondriji. 

 
25. jautājums. 

Ar vējbakām slimā meita glaudīja klēpī guļošo kaķi. Māte aizrādīja, ka tā nevajag darīt, jo 
mājdzīvnieks arī var saslimt, bet ģimenei pašlaik nav naudas veterinārstam. 
Novērtē Apgalvojums 
 Vējbakas var iegūt tikai tieša kontakta ceļā ar inficēto. 
 Kaķis nevar saslimt ar vējbakām iedzimtās imunitātes dēļ. 
 Vakcīna pret vējbakām rada mākslīgi pasīvo imunitāti. 
 Izslimojot vējbakas, rodas dabiski aktīvā imunitāte. 

 
 
 



VBO 20.01.2016.                               Tests, 10. klase                                     KODS 

10.klase 
7 

26. jautājums. 
Attēlā redzami dati par vēršanos ambulatorajās iestādēs akūtu augšējo elpceļu infekciju gadījumos 
(AAEI) 2015.—2016. gada sezonā, salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu rādītājiem. Uz x ass gada 
nedēļas (1.-7. janvāris ir 1. nedēļa utt.). 

 
Izpēti grafiku, novērtē apgalvojumus balstoties uz grafikā sniegto informāciju un savām zināšanām. 
Novērtē Apgalvojums 
 Ar sūdzībām par AAEI pie ārsta cilvēki visbiežāk griežas februārī.  
 Saslimstība ar AAEI Ziemassvētku laikā strauji samazinās. 
 AAEI monitorings netiek veikts vasarā, jo ir mazs epidēmijas risks.  
 Gripa pieder pie AAEI. 
 

27. jautājums. 
Cilvēka ķermenī ir vairāki punkti, kuros labi sataustāms pulss. 
Novērtē Apgalvojums 

 

 Pulsa punkti atrodas vietās, kur lielās vēnas atrodas tuvu ādai. 
 Svārstības, ko var sajust pulsā ir sirds radītais asiņu trieciens pret 

asinsvadiem pēc kambaru sistoles.  
 Arteriālas asiņošanas gadījumā ir ieteicams uzlikt žņaugu tuvākajā 

pulsa punktā. 
 Sportistiem pulsa biežums ir mazāks nekā netrenētiem cilvēkiem.  
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28. jautājums. 
Attēlā redzami divi zīdītāju grupas pārstāvji. 
Novērtē Apgalvojums  
 Abi šie dzīvnieki ir zālēdāji 
 Abi šie dzīvnieki sastopami Āfrikā. 
 Abiem šiem dzīvniekiem piemīt vairākas 

putniem raksturīgas pazīmes  
 Apakšējam dzīvniekam tuvākais radinieks no 

Latvijā dzīvojošajiem dzīvniekiem ir bebrs. 

 


