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Šajā testā ir 28 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. 

25. - 27. janvārī norisināsies 39. 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. 

Āpsis (Meles meles) ir sermuļu dzimtas zīdītājs, kas pārsvarā aktīvs naktīs. Attēlā redzams tā 

galvaskauss. 

 Āpsis pieder pie tās pašas dzimtas, pie kuras pieder 

zebiekste.  

 

 Āpši ir visēdāji, bet pamatā ēd augu valsts produktus. 

 Ziemu āpši pavada ziemas guļas stāvoklī. Šādā 

stāvoklī dzīvnieks pārlaiž sezonu ar samazinātu 

barības pieejamību. 

 Āpsim oža ir labāk attīstīta nekā redze.  

 

2. jautājums. 

Nakteņu dzimta ir divdīgļlapju klases dzimta, kuras augi Latvijā lielākoties ievesti kultivēšanai vai 

ievazāti. 

 Tomāti, paprika, fizāļi: visi šie augi ir nakteņu dzimtas pārstāvji. 

 Latvijā sastopami vairāki indīgi šīs dzimtas augi: melnā naktene, bebrukārkliņš, 

indīgais velnarutks. 

 Šīs dzimtas augus melno driģeni un melno velnogu (belladonna) izmanto medicīnā. 

 Parasti šīs dzimtas augiem ir 6 kauslapas un 6 vainaglapas. 
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3. jautājums. 

Attēlā redzams kāds vienšūnas organisms. 

 

 Attēlā redzamais organisms ir baktērija. 

 

 Attēlā redzamais organisms ir parazītisks. 

 Pieteikamas saules gaismas pieejamības apstākļos 

organisms izmanto hloroplastus, lai veiktu fotosintēzi. 

 Šos mikroorganismus izmanto rūpniecībā alus un 

maizes ražošanai. 

 

4. jautājums. 

Cianobaktērijas ir fotosintezējoši prokarioti. 

 

 Cianobaktērijas ir primārie producenti. 

 Ūdens ziedēšanas laikā ūdenstilpnēs nav ieteicams peldēties, jo cianobaktērijas var 

izraisīt bīstamas infekciju slimības. 

 Cianobaktērijas mēdz augt zooloģiskajos dārzos dzīvojošu polārlāču vilnā, padarot tos 

zaļus. 

 Galvenais iemesls ūdenstilpju eitrofikācijai ir klimata pasiltināšanās. 

 

5. jautājums. 

Sirds ir asinsrites sistēmas centrālā daļa, kura nodrošina asins cirkulāciju. 

 Pieaugušam cilvēkam starp labo un kreiso priekškambari ir priekškambaru starpsiena, 

bet starp labo un kreiso kambari ir kambaru atvere. 

 Viru vārstuļi atveras, ja spiediens kambaros ir lielāks nekā spiediens priekškambaros. 

 Kreisā kambara siena ir plānāka par labā kambara sienu. 

 Viena trešdaļa sirds atrodas pa labi no ķermeņa viduslīnijas, bet divas trešdaļas – pa 

kreisi no viduslīnijas. 

 

6. jautājums. 

Dažreiz segaudus izdala atsevišķā orgānu sistēmā, kuru veido āda un gļotāda. Tie atdala organisma 

iekšējo vidi no ārējās vides, nodrošinot aizsargfunkciju un vielu apmaiņas funkciju. 

 Epidermā atrodas kapilāri. 

 Dermā atrodas sviedru un tauku dziedzeri. 

 Zemāda nodrošina termoregulāciju un aizsardzību pret mehāniskām traumām. 

 Segaudu orgānu sistēma nodrošina barības vielu absorbēšanu un gāzu maiņu.  

 

7. jautājums. 

Augi spēj  pielāgoties ūdens trūkumam. 

 

 

Ja ūdens daudzums ir pietiekams, atvārsnītes slēdzējšūnu iekššūnas spiediens ir 

palielināts, un atvārsnītes sprauga atvērta. 

 

Ūdens transportu augšup nodrošina iztvaikošana no lapām, tādēļ sausā laikā augs atver 

atvārsnītes. 

 

Mikorizas attiecību veidošana palīdz kokam absorbēt ūdeni, jo būtiski palielienās 

ūdens uzsūkšanas virsma. 

 Sausu augteņu augiem raksturīgas stumbra pārveidnes ūdens uzkrāšanai. 
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8. jautājums. 

Aļģes ir liela un daudzveidīga organismu grupa ar dažādiem potenciāliem biotehnoloģiskiem 

pielietojumiem. 

 Dzīvnieku produkta želatīna alternatīva (agars) tiek iegūts, pārstrādājot aļģes. 

 Aļģu audzēšanai nepieciešams daudz cukura, tādēļ tās ir dārgi kultivēt. 

 Vairākas aļģu sugas tiek izmantotas pārtikā. 

 Aļģu vadaudu šķiedrām ir liels potenciāls tekstila industrijā. 

 

9. jautājums. 

Asinsrites sistēmā izšķir divus asinsrites lokus – lielo asinsrites loku un mazo asinsrites loku. 

 

Lielais asinsrites loks sākas no sirds kreisā kambara un beidzas sirds labajā 

priekškambarī. 

 

Lielā asinsrites loka vēnās plūst venozas asinis, bet mazā asinsrites loka  vēnās – 

arteriālas asinis. 

 

Asins plūsmu lielajā asinsrites lokā nodrošina kreisā kambara saraušanās radītais 

asinsspiediens. 

 

Mazā asinsrites loka kapilāros skābeklis no plaušās esošā gaisa pāriet asinīs, bet 

ogļskābā gāze no asinīm pāriet plaušās esošajā gaisā. 

 

10. jautājums. 

Asinsspiediens ir asins plūsmas spiediens uz asinsvadu sienu. Asinsspiediens nodrošina asins 

plūsmu asinsvados. 

 Normāls pieauguša cilvēka arteriālais asinsspiediens ir 180/100 mm Hg. 

 Ritmiskas artēriju sienu svārstības, ko rada asiņu izgrūšana aortā, sauc par pulsu. 

 Sašaurinoties artērijām, asinsspiediens tajās pieaugs. 

 

Vismazākais asins plūsmas ātrums ir aortā, jo tai ir jānodrošina vielu apmaiņa starp 

audiem un asinīm. 

 

11. jautājums. 

Elpošanas orgānu sistēma sastāv no elpceļiem un plaušām. 

 

 Lielāko daļu elpceļu virsmas izklāj skropstiņepitēlijs. 

 Runājot cilvēka balss krokas sakļaujas, un balss sprauga sašaurinās. 

 Elpvada mugurējai sienai pieguļ barības vads. 

 Plaušu alveolu sieniņas izklāj skrimslis. 

 

12. jautājums. 

Audi ir līdzīgas izcelsmes līdzīgi darbojušos šūnu grupa kopā ar šūnstarpas vielu. 

 Gludie muskuļaudi ir atrodami zarnu un asinsvadu sieniņās. 

 Taukaudi pieder pie saistaudiem. 

 Skrimšļaudi veido locītavu virsmas un ārējās auss gliemežnīcu. 

 Sirds muskuļaudu šūnām nav kodolu. 

 

 

 

 

 

 



VBO 25.01.2017.                               Tests, 9. klase                                      KODS 

9. klase 

4 

13. jautājums. 

Higiēna ir medicīnas nozare, kas pēta apkārtējās vides faktoru ietekmi uz cilvēka veselību, darba 

spējām un mūža ilgumu, kā arī izstrādā pasākumus dažādu slimību novēršanai un dzīves kvalitātes 

uzlabošanai. 

 Pēc ilgstošas sēdēšanas pie galda ir ieteicams izstaipīties un pastaigāties. 

 

Regulāri nemazgājot rokas, pieaug risks saslimt ar “netīro roku” slimībām – A hepatītu, 

askaridozi, salmonelozi u.c. 

 

Ar HIV (cilvēka imūndeficīta vīrusu) var inficēties pēc saskares ar HIV inficētā asinīm 

un pēc dzimumakta ar HIV inficēto, nelietojot kontracepciju. 

 

Lai novērstu priekšlaicīgu sirds un asinsrites slimību attīstību, ieteicams nodarboties ar 

regulārām fiziskām aktivitātēm un lietot sabalansētu uzturu ar ierobežotu dzīvnieku 

izcelsmes tauku un cukuru daudzumu.  

 

14. jautājums. 

Attēlā redzams kāds pārtikā lietojams augs. 

 

 Augs pieder krustziežu dzimtai. 

 

 Auga auglis pieder pie sausiem augļiem. 

 Auga ziedkopa ir salikts kurvītis. 

 Pie tās pašas dzimtas, pie kuras pieder šis augs, 

pieder arī indīgais velnarutks, dilles un ķimenes. 

 

15. jautājums. 

Attēlos redzami divi plēsīgi dzīvnieki. 

 

 Abi attēlos redzamie dzīvnieki pieder vienai un tai 

pašai dzimtai. 

 

 

 Abi attēlos redzamie dzīvnieki iekļauti Latvijas 

Sarkanajā grāmatā. 

 Abiem attēlā redzamajiem dzīvniekiem ir četrkameru 

sirds. 

 Abi dzīvnieki spēj rūkt, murrāt un ievilkt nagus. 
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16. jautājums. 

Elpošana ir skābekļa uzņemšana un ogļskābās gāzes izvadīšana no organisma. Dažādi organismi 

izmanto dažādas elpošanas sistēmas. 

 Delfīni, haizivis un vaļi, lai gan dzīvo ūdenī, elpo ar plaušām. 

 Elpošana caur ķermeņa virsmu raksturīga dzīvniekiem, kuriem tā ir caurlaidīga un 

mitra, piemēram, sliekām. 

 Putniem raksturīga divkārša elpošana, no to plaušām atiet gaisa maisi. 

 Kukaiņi elpošanai izmanto traheju sistēmu, un to šūnas skābekli saņem difūzijas ceļā. 

 

17. jautājums. 

Latvijā ir astoņas aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas – nacionālie parki, biosfēras rezervāti, 

dabas rezervāti, dabas pieminekļi, aizsargājamās jūras teritorijas, dabas liegumi, aizsargājamo 

ainavu apvidi, dabas parki. 

 Vienīgās teritorijas, kurās uzturēties drīkst tikai ar īpašām atļaujām zinātniskās izpētes 

vajadzībām, ir dabas liegumi. 

 Latvijā ir četri Nacionālie parki - Slīteres, Gaujas, Ķemeru un Rāznas. 

 Divi no īpaši aizsargājamiem Latvijas abiniekiem, kokvarde un sarkanvēdera 

ugunskrupis, ir atrodami Slīteres nacionālajā parkā. 

 Dabas pieminekļi var būt arī dendroloģiskie stādījumi, alejas, ģeoloģiskie veidojumi. 

 

18. jautājums. 

Sūnas un papardes ir vieni no senākajiem augiem un, salīdzinot ar citiem augiem, to uzbūve ir 

diezgan vienkārša. 

 Ne sūnām, ne papardēm nav attīstīta sakņu sistēma, tāpēc ūdeni tās uzņem caur visu 

auga virsmu. 

 Sporaugi bija sauszemes augēdāju dinozauru galvenā barība. 

 Papardes spēj vairoties ar sporām, bet sūnas – ne. 

 Gada sūna 2017 ir parastā straussūna. 

 

19. jautājums. 

Stumbrs ir auga virszemes daļa, kas savieno sakni ar lapām, ziediem, augļiem. 

 Stumbrs attīstās no sēklas dīgļpumpura. 

 No ārpuses stumbru klāj epiderma, zem tās atrodas miza. 

 Pārkoksnējušies stumbri ir sastopami gan viengadīgiem, gan daudzgadīgiem augiem.  

 Čemurziežu dzimtas augiem raksturīgs dobs stumbrs ar tukšu vidu – stublājs. 

 

20. jautājums. 

Attēlā redzams kāds kaitēklis, kurš nodara postījumus kādam Latvijā plaši audzētam kultūraugam. 

 Attēlā redzams kaitēklis imago attīstības cikla fāzē. 

 

 Kaitēklis barojas ar nakteņu dzimtas augiem. 

 Kaitēkļa suga Latvijā pieder pie aizsargājamajiem 

kukaiņiem. 

 Šī kaitēkļa dabiskie ienaidnieki ir mārītes, blaktis, 

putni, kas barojas ar kāpuriem un olām. 
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21. jautājums. 

Zinātnieki pētīja, kā Baltijas jūrā dzīvojošie mitreņu radinieki – Baltijas vienādkāji - izvēlas aļģes, 

kuras patērēt uzturā. Uz Baltijas jūras gultnes iekārtoja 10 parauglaukumus 1 m2 lielumā un 

uzskaitīja aļģes, kas tajos aug, kā arī novērtēja vienādkāju skaitu uz aļģēm. Zinātnieku iegūtie 

rezultāti redzami attēlos zemāk, ar n apzīmēts parauglaukumu skaits, kuros atrasts attiecīgais 

organisms. A – parauglaukumā sastopamo aļģu attēli. B – parauglaukumā esošo aļģu daudzums C – 

uz aļģēm dzīvojošo vienādkāju blīvums. Dati no T. Wernberg un kolēģu 2013. gada publikācijas. 

 
 Vienādkājiem nav konkrētas aļģes, uz kuras tie uzturas visbiežāk. 

 Cladophora aļģes piedāvā vienādkājiem visvairāk iespējas paslēpties. 

 Iespējams, ka Fucus satur vielas, kas atbaida vienādkājus. 

 Visos parauglaukumos bija sastopamas visu četru sugu aļģes. 

 

22. jautājums. 

Vēderkāji (gliemeži) parasti ir augēdāji, bet sastopami arī plēsīgi gliemeži vai gliemeži, kas pārtiek 

no detrīta (mirusi biomasa). Attēlā redzams gliemeža rīvītes virsmas attēls, kas iegūts ar skenējošo 

elektronu mikroskopu. 

 Augsnē dzīvojošie pumpurgliemeži pārtiek no detrīta. 

 

 Rīvītes "zobu" virziens ir nejaušs. 

 Vēderkājiem raksturīgi gastrolīti (akmentiņi 

gremošanas traktā). 

 Rīvīte kā gremošanas orgānu pielāgojums ir 

sastopama arī galvkājiem. 
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23. jautājums. 

1971.gadā no Lietuvas Latvijas teritorijā introducēts Amerikas signālvēzis (Astacus leniusculus). Tā 

izplatību gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs veicinājusi sugas augstā agresivitāte, rezistence pret 

vēžu mēri un citām slimībām, kādēļ suga kalpo kā slimību pārnēsātājs. 

 Vēžu ķermenis sastāv no diviem nodalījumiem – galvkrūtīm un vēdera. 

 Latvijas teritorijā sastopami gan saldūdens, gan sāļūdens vēži, pie otrajiem pieder arī 

Amerikas signālvēzis. 

  

Tā kā vēži ir jūtīgi uz ūdens temperatūras izmaiņām, sugas, kas ir noturīgas pret īpaši 

augstām un īpaši zemām tempteratūrām, ir potenciāli invazīvas sugas. 

 Invazīvo sugu piemēri Latvijā ir arī Amerikas ūdele un jenotsuns. 

 

24. jautājums. 

NASA veica eksperimentu, kurā pārbaudīja kā bezsvara apstākļi un gaisma ietekmē sēklu dīgšanu.  

Rezultāti attēloti shematiski (A-D). Attēlos shematiski iezīmēta spuldzīte, kas norāda gaismas avota 

atrašanās vietu, bet gaisma varēja būt ieslēgta vai izslēgta. 

 
 A attēls iegūts bezsvara apstākļos bez gaismas. 

 B attēlā redzamos rezultātus ieguva bezsvara apstākļos. 

 

Nevienu no attēlos redzamajiem eksperimenta rezultātiem nevarētu atkārtot mājas 

apstākļos uz Zemes.  

 D attēlā redzamie rezultāti iegūti bezsvara apstākļos bez gaismas. 

 

25. jautājums. 

Āfrikas cūku mēris (Pestis africana suum) ir ļoti “lipīga”, akūta cūku infekcijas slimība, ko raksturo 

augsta mirstība. Sākotnēji slimība ir bijusi sastopama Āfrikā un Dienvidamerikā, kā arī Karību jūras 

valstīs, pirmo reizi Eiropā reģistrēta 1957. gadā Portugālē, pēc tam Spānijā, Francijā, Itālijā, pašlaik  

konstanti un jau daudzus gadus sastopama Sardīnijā. Latvijā ĀCM pirmo reizi reģistrēts 2014. gada 

26.jūnijā. Slimo tikai cūku dzimtas dzīvnieki (Suidae): mājas, meža un citu sugu savvaļā mītošas 

cūkas. ĀCM var iegūt endēmisku raksturu, ja ĀCM vīruss ir iekļuvis meža cūku un citu cūku 

dzimtas savvaļā mītošu cūku sugu populācijā un posmkājos - ērcēs (Ornithodorus spp). ĀCM 

izplatītās cūku populācijā tiešā vai netiešā kontakta ceļā. ĀCM nepadodas medikamentozai 

ārstēšanai, un nav izstrādāta efektīva vakcīna cūku ganāmpulku profilaksei. ĀCM izraisošais vīruss 

ir ļoti izturīgs: ārējā vidē saglabājas vismaz 11 dienas fēcēs (mēslos) apkārtējas vides temperatūrā un 

vismaz 1 mēnesi kontaminētā (aptraipītā) cūku aizgaldā. ĀCM vīruss var būt atrodams visos 

dzīvnieka audos, taču konstanti augsta vīrusa koncentrācija ir šķidrajos organisma audos – asinīs 

(informācija no Zemkopības ministrijas mājaslapas). 
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Viens no simptomiem saslimušām cūkām ir asiņaina caureja, kas veicina vīrusa 

izplatīšanos savvaļā. 

 
Tā kā ĀCM ir augsta mirstība, kā arī nav pieejamas zāles šīs slimības ārstēšanai, ir 

jāievēro karantīnas pasākumi, lai izvairītos no plašas ĀCM epidēmijas. 

 Cilvēki var saslimt ar Āfrikas cūku mēri. 

 Ērces  Ornithodorus spp. slimo ar ĀCM. 

 

26. jautājums. 

Lai apturētu spēcīgu asiņošanu, izmanto žņaugu, tomēr nav vēlams to atstāt ilgu laiku.  

 

Ķermeņa daļa, kurai tiek uzlikts žņaugs, kļūst zilgana, jo tajā esošās asinis atdod 

skābekli audiem. 

 Ilgstoši turot žņaugu, audos esošie šūnu kodoli vairs nespēj ražot enerģiju. 

 Žņaugu ir jāliek uz pulsa punktiem, jo tā tiek nospiestas galvenās vēnas. 

 Ar žņauga palīdzību iespējams apturēt jebkuru asiņošanu. 

 

27. jautājums. 

Spārni ir ļoti nozīmīga pazīme kukaiņu klasificēšanai kārtās. 

 

 Cietspārņi ir vienīgā kukaiņu kārta, kurai ir viens, nevis divi spārnu pāri. 

 Kukaiņu spārni ir piestiprināti pie to vēdera posma. 

 Divspārņiem raksturīgi divi pāri caurspīdīgu plēvjveida spārnu. 

 Taisnspārņu kārtas kukaiņiem raksturīga attīstība ar nepilnīgu pārvēršanos. 

 

28. jautājums. 

Abos attēlos redzamajiem organismiem ir vairākas kopīgas īpašības. 

 
 Abu organismu ķermeni sedz hitīna apvalks. 

 Abi organismi pārnēsā cilvēka slimību izraisītājus. 

 Abiem organismiem ir vaļēja asinsrite. 

 Abi organismi pieder pie vēžveidīgo klases. 

 


