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9.KLASES TESTA ATBILDES 
 

1. jautājums. 

Viendīgļapju klases augiem raksturīgas vairākas īpašības, kuras atšķir tos no divdīgļlapjiem. 

Novērtē Apgalvojums 

A Vadaudu kūlīši viendīgļlapjiem stumbra šķērsgriezumā izvietoti apļveidā, 

divdīgļlapjiem – izklaidus. 

A Viendīgļlapjiem raksturīga mietsakne, divdīgļlapjiem – bārkšsakne. 

P Viendīgļlapjiem parasti ir paralēls vai lokveida lapu dzīslojums. 

P Viendīgļlapju ziedu daļu skaits parasti dalās ar četri vai pieci. 

 

2. jautājums. 

Mikroorganismiem ir liela nozīme cilvēku dzīvē, tie tiek plaši izmantoti pārtikā, farmācijā un citās 

industrijās. 

Novērtē Apgalvojums 

P Raugu izmanto maizes un dažādu alkoholisko dzērienu ražošanā. 

P Pienskābes baktērijas piedalās rūgušpiena, jogurta un siera iegūšanā. 

P Penicillium sēne izmanto antibiotiku ražošanā. 

P Vielu ķīmiskās pārvērtības notekūdeņu bioloģiskajās attīrīšanās iekārtās veic 

mikroorganismi. 

 

3. jautājums. 

Viena no zooloģijas apakšnozarēm, kura pēta kādu noteiktu dzīvnieku grupu, ir ihtioloģija. 

Novērtē Apgalvojums 

P Ihtioloģija ir cieši saistīta ar tādām zinātnes nozarēm kā limnoloģiju, hidroloģiju un 

hidrobioloģiju.  

P Organismiem, kurus pēta ihtiologi, raksturīgs viens asinsrites loks un divkameru sirds. 

A Ihtioloģijas pētījumu objektiem raksturīgi dobi kauli. 

A Organismiem, kurus pēta ihtiologi, raksturīga elpošana caur visu ķermeņa virsmu. 

 

4. jautājums. 

Viena no posmkāju tipa klasēm ir vēžveidīgie.  

Novērtē Apgalvojums 

A Vēžveidīgie ir vienīgie posmkāji, kuriem raksturīgas galvkrūtis un vēders. 

A Vēžveidīgajiem ir viscietākais ķermeņa apvalks no posmkājiem, tā sastāvā nav hitīna. 

A Vēžveidīgie ir vienīgie posmkāji, kuriem acis nav saliktas. 

P Vēžveidīgie ir vienīgie posmkāji, kuri elpo ar žaunām. 

 

5. jautājums. 

Viena no bīstamākajām elpošanas orgānu sistēmas slimībām ir tuberkuloze. 18.gs beigās - 19.gs. 

sākumā tās epidēmija uzliesmoja Anglijā, tā pārņēma arī visu Rietumeiropu un Ziemeļameriku, bet 

efektīvas ārstēšanas metodes pret to atklātas tikai 20.gs. vidū. 

Novērtē Apgalvojums 

P Tuberkulozi izraisa baktērija Mycobacterium tuberculosis. 

P Tuberkuloze izplatās ar siekalu pilienu palīdzību, kurus izplata slimie cilvēki šķaudot 

un klepojot, tāpēc slimība plaši izplatījās apstākļos, kur vairākiem cilvēkiem jādzīvo 

cieši kopā. 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Limnolo%C4%A3ija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Hidrolo%C4%A3ija
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A Tuberkulozes izraisītie audu bojājumi strauji izplatās pa visu ķermeni, slimnieki iet 

bojā apmēram trīs mēnešu laikā pēc inficēšanās. 

P Plaušu rentgena uzņēmumā iespējams novērot tuberkulozes izraisītos audu bojājumus.  

 

6. jautājums. 

Aļģes ir fotosintezējoši vienšūnas vai daudzšūnu organismi, kas pārsvarā atrodami ūdens vidē. 

Novērtē Apgalvojums 

A Aļģes pieder pie zemākajiem augiem. 

P Sārtaļģes spēj augt arī tāda dziļuma ūdenī, kur zaļaļģes vairs nav sastopmamas. 

A Latvijas ezeros bieži sastopama aļģe ir pūšļu fuks. 

A Aļģu ziedēšanas sākumposmā skābekļa saturs ūdenstilpnēs strauji samazinās. 

 

7. jautājums. 

Rožu dzimta ir trešā lielākā dzimta Latvijas florā. Tai pieder pārsvarā daudzgadīgi augi. 

Novērtē Apgalvojums 

P Visiem rožu dzimtas augiem auglis ir ābols.  

P Zieda formula rožu dzimtas augam var būt Ca5Co5A∞G∞  (vai K5V5P∞A∞). 

P Daudzi rožu dzimtas augi ir ēdami kauleņi, tāpēc tos audzē kā kultūraugus. 

A Velnābols (Datura sp.) ir vienīgais indīgais rožu dzimtas augs Latvijā. 

 

8. jautājums. 

Kardiologs Ivaram konstatējis aterosklerozi. 

Novērtē Apgalvojums 

P Ivaram ir paaugstināts arī infarkta, insulta un stenokardijas risks. 

A Ivaram ir problēmas ar īslaicīgo atmiņu. 

P Visticamāk, Ivars savā uzturā līdz šim ir lietojis pārāk daudz cukuru, dzīvnieku 

izcelsmes tauku, enerģētiski bagātu produktu un ir bijis ar mazkustīgu 

dzīvesveidu. 

P Kardiologs Ivaram ieteica ievērot sabalansētu un vispusīgu uzturu, regulāru 

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

 

9. jautājums. 

Sūnu dzīves ciklā raksturīga paaudžu maiņa, augi var būt gametofīta vai sporofīta stadijā. 

Novērtē Apgalvojums 

 

P Attēlā redzamās sūnās ir gametofīta stadijā. 

P Gametofītam raksturīgi reproduktīvie orgāni – 

vīrišķos sauc par anterīdijiem, sievišķos par 

arhegonijiem. 

A Sūnām gametofīta paaudze nav dominējošā. 

P Lai notiktu apaugļošanās, spermijiem ar ūdens 

piliena palīdzību nepieciešams nokļūt arhegonijā. 

 

10. jautājums. 

Sēnes ir viena no dzīvās dabas valstīm. 

Novērtē Apgalvojums 

P Liela daļa pārtikā lietojamo sēņu ir bazīdijsēnes. 
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P Sēnes ir nozīmīgi organisko vielu noārdītāji. 

P Priežu bekas atrodamas skujukoku tuvumā, jo ar tiem veido mikorizu. 

P Sēnes spēj vairoties dzimumiski un bezdzimumiski. 

 

11. jautājums. 

Latvijā sastopamas 5 bezastaino abinieku un viena astaino abinieku dzimta. 

Novērtē Apgalvojums 

P Abinieku vairošanās var noritēt tikai ūdens vidē.  

P Pieauguši abinieki elpo ar plaušām un caur ādu. 

P Abinieku kurkuļiem, tāpat kā zivīm, ir galvas un muguras smadzenes. 

P Visi abinieku mazuļi (kurkuļi) elpo ar žaunām. 

 

12. jautājums. 

Posmtārpi ir viens no dzīvnieku tipiem.  

Novērtē Apgalvojums 

A Visi posmtārpi ir parazīti. 

P Visiem posmtārpiem ir slēgta asinsrites sistēma. 

A Latvijas augsnēs sastopamas vairākas daudzsartārpu klases sugas. 

P Posmtārpiem, atšķirībā no plakantārpiem un veltņtārpiem, izveidojies sekundārais 

ķermeņa dobums - celoms. 

 

13. jautājums. 

Skolā un zinātnē, organismus vai to daļas mēdz attēlot bioloģiskajā zīmējumā.  

Novērtē Apgalvojums 

A Ar bioloģiskā zīmējuma palīdzību iespējams attēlot vienīgi mikroskopa preparātus 

P Bioloģiskajā zīmējumā nepieciešams iekļaut mērogu. 

A Bioloģiskais zīmējums veicams tikai ar krāsu zīmuļiem.  

A Aplūkojot griezumu mikroskopā, bioloģiskajā zīmējumā vienmēr izvēlas attēlot 

visatšķirīgākās (savdabīgākās) šūnas.  

 

14. jautājums. 

Veiksmīgas auga reprodukcijas nodrošināšanā liela nozīme ir apputes veidam. Lai spētu konkurēt, 

augi evolūcijas laikā ir attīstījuši dažādas apputeksnēšanās stratēģijas un ir notikusi atbilstoša 

morfoloģiska specializācija. Augus, kas apputeksnējas ar vēju, sauc par anemofīliem, ar kukaiņiem - 

entomofīliem augiem. 

Novērtē Apgalvojums 

A Vējapputes augi ražo mazāku putekšņu daudzumu kā kukaiņu apputeksnēti augi. 

P Entomofīli augi ir pielāgojušies kukaiņiem, kas tos apputeksnē. 

P Entomofīli ziedaugi nektāru izmanto kā „atalgojumu’’ apputeksnētājiem. 

A Anemofīliem augiem raksturīgas īpaši izteiktas kauslapas un vainaglapas. 

 

15. jautājums. 

Attēlā redzams kāda auga stumbra šķērsgriezums. 

Novērtē Apgalvojums  

A Šis augs ir viendīgļlapis. 

A Šim augam ir trīs gadi. 

P Ar bultiņu atzīmēta koksne 
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A Šī auga stumbrs ir pilnībā pārkoksnējies.  

 

16. jautājums. 

Stādot kartupeļus, zemnieks ar lāpstu nejauši uz pusēm pārcirta augsnē mītošo slieku. 

Novērtē Apgalvojums 

A Reģenerācijas rezultātā no pārcirstās sliekas izaugs divi tārpi. 

A Sliekas un cērmes ietilpst vienā dzīvnieku valsts tipā. 

A Uz sliekas ādas esošie sariņi nodrošina gāzu maiņu. 

A Sliekas ir plēsīgi dzīvnieki. 

 

17. 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  

A Vējbakas var iegūt tikai tieša kontakta ceļā ar inficēto. 

P Kaķis nevar saslimt ar vējbakām iedzimtās imunitātes dēļ. 

A Vakcīna pret vējbakām rada mākslīgi pasīvo imunitāti. 

P Izslimojot vējbakas, rodas dabiski aktīvā imunitāte. 

 

18. jautājums. 

Putni ir siltasiņu mugurkaulnieki, kuru priekšējās ekstremitātes ir pārveidojušās par spārniem un 

kuru ķermeni sedz spalvas. 

Novērtē Apgalvojums 

P Latvijas gada putns 2016. gadā ir dižraibais dzenis (Dendrocopos major). 

A Putnu spalvas nenodrošina termoregulācijas funkciju. 

P Putnu pēdas kauli ir saauguši kopā, veidojot stulmu. 

P Putnu gaisa maisi nodrošina divkāršo elpošanu. 

 

19. jautājums. 

Latvijā brīvā dabā visbiežāk sastopamie kailsēkļi ir parastās priedes un parastās egles. 

Novērtē Apgalvojums 

P Gan priedēm, gan eglēm putekšņi attīstās vīrišķajos čiekuros, bet sēklaizmetņi – 

sievišķajos. 

P Parastā priede ir izteikts saulmīlis, bet parastā egle – ļoti ēncietīga suga. 

A Parastajai eglei raksturīga izturīga, dziļa sakņu sistēma, bet parastajai priedei tā ir 

ļoti sekla, priedes vētrās bieži tiek izgāztas. 

A Latvijā brīvā dabā sastopami arī tādi kailsēkļi kā paeglis, parastā īve un divdaivu 

ginks. 
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20. jautājums. 

Attēlā redzams kāds zīdītājs. 

Novērtē Apgalvojums 

 

A Redzamais dzīvnieks ir plēsējs. 

P Redzamais dzīvnieks ir komunālis, 

dzīvo kolonijās. 

A Redzamais dzīvnieks ziemā maina 

kažoka krāsu un diētu. 

A Redzamajam dzīvniekam no Latvijā 

sastopamajiem dzīvniekiem 

visradnieciskākā ir Eiropas ūdele. 

 

21. jautājums. 

Attēlā redzams kāds vienšūnas organisms. 

Novērtē Apgalvojums 

 

P Redzamais organisms pieder pie protistu 

valsts. 

P Tam nav raksturīga konkrēta forma. 

A Organisms pārvietojas pasīvi, piemēram, 

ar ūdens plūsmas palīdzību. 

A Vairojas pumpurojoties. 

 

 

 

 

22. jautājums 

Seksuāli transmisīvās slimības (STS) ir slimību grupa, ar kurām galvenokārt inficējas 

dzimumkontaktu ceļā. 

Novērtē Apgalvojums 

A HIV var iegūt vienīgi dzimumceļā. 

A Visas STS ir vīrusu slimības. 

A Vīrusu hepatīti A, B un C visas ir seksuāli transmisīvās slimības.  

P Bērns var iegūt STS dzemdību laikā. 

 

23. jautājums. 

Attēlā redzams grafiks, kurā attēlotas divu vienā vidē augošu organismu sugu ar vienu barības 

objektu skaita izmaiņas laikā. 

Novērtē Apgalvojums 

 

P Šādas starpsugu attiecības sauc par amensālismu. 

P Šāda veida attiecības ir lauvām un hiēnām. 

P Dabā šādos gadījumos viena no sugām šajā 

biotopā var izmirt. 
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P Grafikā, visticamāk, attēloti organismi ar ļoti īsu 

dzīves ciklu. 

 

24. jautājums. 

Anna skolas sporta nodarbībā skrēja krosu. Krosa beigās Annai bija sarkana seja, paātrināta 

sirddarbība un padziļināta elpošana.  

Novērtē Apgalvojums 

P Annas elpošana un sirdsdarbība paātrinājās, lai no organisma izvadītu CO2. 

A Skābekļa saturs Annas asinīs krosa laikā pieauga. 

A Annas seja palika sarkana, lai piegādātu vairāk asinis sejas muskuļiem. 

P Visticamāk, Annas muskuļos krosa laikā aktīvi darbojās mitohondriji. 

 

25. jautājums. 

Cilvēka ķermenī ir vairāki punkti, kuros labi sataustāms pulss. 

Novērtē Apgalvojums 

 

A Pulsa punkti atrodas vietās, kur lielās vēnas atrodas tuvu 

ādai. 

P Svārstības, ko var sajust pulsā ir sirds radītais asiņu trieciens 

pret asinsvadiem pēc kambaru sistoles.  

A Arteriālas asiņošanas gadījumā ir ieteicams uzlikt žņaugu 

tuvākajā pulsa punktā. 

P Sportistiem pulsa biežums ir mazāks nekā netrenētiem 

cilvēkiem.  

 

26. jautājums. 

Lai klasificētu dzīvos organismus dažādās grupās, ir izveidota sistemātika. Tajā izšķir dažādus 

taksonus (sistemātiskās vienības). 

Novērtē Apgalvojums 

P Nodalījums ir augiem specifisks taksons. 

A Viena šķirne apvieno vairāku sugu dzīvniekus. 

A Klase ir tikai mugurkaulniekiem raksturīga sistemātikā vienība.  

P Pēc latīņu nosaukums var spriest par organisma piederību kādai ģintij.  
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27. 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 

P Ar sūdzībām par AAEI pie ārsta cilvēki visbiežāk griežas februārī.  

A Saslimstība ar AAEI Ziemassvētku laikā strauji samazinās. 

P AAEI monitorings netiek veikts vasarā, jo ir mazs epidēmijas risks.  

P Gripa pieder pie AAEI. 

 

28. jautājums. 

Viens no sakņu pārveidņu veidiem ir gaisa saknes, tās raksturīgas dažādiem tropu augiem, tostarp 

orhidejām. 

Novērtē Apgalvojums 

 

A Gaisa saknes nevar ieaugt substrātā. 

P Viena no gaisa sakņu funkcijām ir palīdzēt augam 

nostiprināties uz kāda cita auga virsmas. 

P Galvenās gaisa sakņu funkcijas ir absorbējošās 

virsmas palielināšana, lai uzņemtu ūdeni un 

skābekli. 

A Visās gaisa saknēs notiek fotosintēze. 
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10.KLASES TESTA ATBILDES 
 

1. jautājums. 

Cilvēka gremošanas orgānu sistēmā barības ķīmiskā šķelšana sākas mutes dobumā un turpinās 

kuņģī. 

Novērtē Apgalvojums 

A Pirmā gremošanas sula, kas iedarbojas uz barību, ir kuņģa sula. 

A Mutes dobumā enzīms amilāze šķeļ olbaltumvielas. 

A Kuņģī enzīms pepsīns šķeļ ogļhidrātus. 

P Kuņģī barības vielu šķelšanu veicina skābā vide. 

 

2. jautājums. 

Attēlā redzams kāds divdīgļlapju klasei piederošs augs. 

Novērtē Apgalvojums 

 

P Redzamā auga ziedkopu apņem vīkals. 

A Auga lapas uz stumbra izkārtotas pretēji. 

P Auga auglis ir sēklenis. 

A Augs ir divgadīgs. 

 

3. jautājums. 

Pēc formas kaulus izdala trīs grupās – garie, īsie un plakanie kauli. 

Novērtē Apgalvojums 

A Pie garajiem kauliem pieder ribas, augšstilba, apakšstilba un elkoņa kauli. 

A Paresninātos īso kaulu galus sauc par epifīzēm, tos klāj hialīnais skrimslis. 

P Plakanie kauli veic galvenokārt aizsargfunkciju, tiem pieder, piemēram, iegurņa kauli. 

P Tos kaulus, kuru nepieder ne pie vienas no nosauktajām grupām, piemēram, 

mugurkaula skriemeļus, pieskaita pie neregulāras vai jauktās formas kauliem. 

4. jautājums. 

Kardiologs Ivaram konstatējis aterosklerozi. 

Novērtē Apgalvojums 

P Ivaram ir paaugstināts arī infarkta, insulta un stenokardijas risks. 

A Ivaram ir problēmas ar īslaicīgo atmiņu. 

P Visticamāk, Ivars savā uzturā līdz šim ir lietojis pārāk daudz cukuru, dzīvnieku 

izcelsmes tauku, enerģētiski bagātu produktu un ir bijis ar mazkustīgu dzīvesveidu. 

P 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 

P Gan priedēm, gan eglēm putekšņi attīstās vīrišķajos čiekuros, bet sēklaizmetņi – 

sievišķajos. 
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A Latvijā brīvā dabā sastopami arī tādi kailsēkļi kā paeglis, parastā īve un divdaivu ginks. 

P Priežu un egļu lapas sedz bieza kutikula, lai aizkavētu iztvaikošanu. 

P 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 

A Veidotājaudu šūnas ir ļoti lielas, tām ir daudz vakuolu un ļoti maz hloroplastu. 

P Veidotājaudi visbiežāk atrodas sakņu, zaru, stumbru galos. 

A Kambijs nodrošina augu augšanu resnumā gan sūnām, gan viendīgļlapjiem un 

divdīgļlapjiem. 

P Kambijs atrodas starp koksni un lūksni. 

 

7. jautājums. 

Nervaudus cilvēkam veido neironi un glijas šūnas. 

Novērtē Apgalvojums 

A Neironi ir šūnas, kurām raksturīgs šūnas ķermenis un vairāki izaugumi, no kuriem 

viens ir dendrīts, bet pārējie – aksoni. 

P Aksoni vada impulsus no nervu šūnas ķermeņa uz citām nervu vai audu šūnām. 

A Dendrīti ir gari un var sasniegt pat 1-1,5 m garumu. 

P 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 

P Pastāv augi, kas ir plēsoņas. 

A Barības ķēdes zemākais loceklis vienmēr būs izmēros mazāks kā augstākais. 

P Konkurence pieaug apstākļos, kuros ir ierobežoti resursi. 

A Nevienā ekosistēmā nav sastopami ceturtās pakāpes konsumenti. 

 

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 

P Visi Latvijā augošie staipekņi ir aizsargājami. 

A Latvija atrodas uz parastās īves izplatības areāla dienvidu robežas, tāpēc valsts teritorijā 

tā ir reti sastopama. 

A Aizsargājamie dzīvnieki dzīvo tikai aizsargājamās teritorijās. 

P Vairākas aizsargājāmās sugas apdraud invazīvās sugas, piemēram, Ziemeļamerikas 

ūdele vai sarkanausu bruņurupucis. 
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10. jautājums. 

Attēlā redzams gripas izraisītājs. 

Novērtē Apgalvojums 

 

P Šis patogēns nespēj vairoties un augt 

ārpus saimniekorganisma. 

A Attēlā redzamais patogēns pieder pie 

prokariotiem. 

A Gripas izraisītāji spēj inficēt tikai 

zīdītājus. 

A 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 

 

P Attēlā redzamais redzes defekts ir tuvredzība. 

P Acs daļa, kurā atrodas gaismjutīgās šūnās, ir 

tīklene. 

P Acs spēj mainīt lēcas izliekumu, lai fokusētos uz 

dažāda attāluma objektiem 

P 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  

P Vienīgā valsts, kuras pārstāvju šūnās nav kodola, ir monēras. 

A Organismi, kas sastāv no vienas šūnas, var būt sastopami visās valstīs. 

A Fotosintezēt spēj tikai augu valsts pārstāvji 

P Monēru valsts organismi vienīgie tiek klasificēti kā prokarioti. 

 

 

 

 

13. jautājums. 

Attēlā redzams grafiks, kurā attēlotas divu vienā vidē augošu organismu sugu ar vienu barības 

objektu skaita izmaiņas laikā. 

Novērtē Apgalvojums 

 

P Šādas starpsugu attiecības sauc par 

amensālismu. 

P Šāda veida attiecības ir lauvām un hiēnām. 

P Dabā šādos gadījumos viena no sugām šajā 

biotopā var izmirt. 
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P Grafikā, visticamāk, attēloti organismi ar 

ļoti īsu dzīves ciklu. 

 

14. jautājums. 

Attēlā redzams kāda auga stumbra šķērsgriezums. 

Novērtē Apgalvojums  

A Šis augs ir viendīgļlapis. 

A Pārgriežot šī auga sakni, vadaudu kūlīši 

būs izkārtoti tāpat kā stumbrā   

P Ar bultiņu atzīmēta ksilēma. 

A Auga stumbrs ir koksnains. 

 

15. jautājums. 

Viena no zooloģijas apakšnozarēm, kura pēta kādu noteiktu dzīvnieku grupu, ir ihtioloģija. 

Novērtē Apgalvojums 

P Organismiem, kurus pēta ihtiologi, raksturīgs viens asinsrites loks un divkameru sirds. 

A Ihtioloģijas pētījumu objektiem raksturīgi dobi kauli. 

A Organismi, kurus pēta ihtiologi, ir raksturīga tikai iekšējā apaugļošanās. 

A Organismi, kurus pēta ihtiologi, ir autotrofi. 

 

16. jautājums. 

Aļģes ir autotrofi vienšūnas vai daudzšūnu organismi, kas pārsvarā atrodami ūdens vidē. 

Novērtē Apgalvojums 

A Latvijas ezeros bieži sastopama aļģe ir pūšļu fuks. 

A Aļģu ziedēšanas sākumposmā skābekļa saturs ūdenstilpnēs strauji samazinās. 

A Aļģu vairošanos galvenokārt ierobežo oglekļa trūkums ūdenī 

A Aļģu nav pietiekami daudz, lai barošanās ķēdēs okeānos tās sastādītu būtisku 

daļu no producentiem. 

 

17. jautājums. 

Latvijā sastopamas 5 bezastaino abinieku un viena astaino abinieku dzimta. 

Novērtē Apgalvojums 

P Abinieki ir poikilotermi dzīvnieki.  

P Latvijā sastopama viena kokvaržu suga. 

A Latvijā dzīvojošo abinieku olas attīstās ūdenī vai augsnē. 

A Vienīgais Latvijā sastopamais astaino abinieku dzimtas pārstāvis ir Eiropas 

protejs. 
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18. jautājums. 

Stādot kartupeļus, zemnieks ar lāpstu nejauši uz pusēm pārcirta augsnē mītošo slieku. 

Novērtē Apgalvojums 

A Reģenerācijas rezultātā no pārcirstās sliekas izaugs divi tārpi. 

A Sliekas un cērmes ietilpst vienā dzīvnieku valsts tipā. 

P Sliekām raksturīga bilaterālā simetrija. 

A Sliekas ir plēsīgi dzīvnieki. 

 

19. jautājums. 

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

Novērtē Apgalvojums 

P Lielākā daļa no uzturā patērētajām cepurīšsēnēm, kas ir salasītas dabā, ir 

mikorizas sēnes 

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

atmosfēras, bet sēne palīdz augam uzsūkt augsnē esošo fosforu. 

A Tikai daudzgadīgi kokaugi ir spējīgi iesaistīties mikorizas veidošanā. 

A Ķērpji ir mikorizas piemērs. 

 

20.  jautājums. 

Karls Linnejs izveidoja organismu bināro nomenklatūru un tiek uzskatīts par vienu no sistemātikas 

pamatlicējiem. 

Novērtē Apgalvojums 

A Binārajā nomenklatūrā sugas nosaukums sastāv no viena vārda. 

A Jaunatklātas sugu latīniskie nosaukumi tiek veidoti alfabētiskā secībā. 

A Pēc sugas nosaukuma var spriest par tā piederību noteiktam tipam. 

A 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 

A HIV var iegūt vienīgi dzimumceļā. 

A Visas STS ir vīrusu slimības. 

A Vīrusu hepatīti A, B un C visas ir seksuāli transmisīvās slimības.  

P Bērns var iegūt STS dzemdību laikā . 
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22. jautājums. 

Attēlā redzams kāds organisms. 

Novērtē Apgalvojums 

 

A Attēlā redzamais organisms ir autotrofs. 

A Attēlā redzamais organisms ir aerobs. 

P Attēlā redzamais organisms ir 

hermafrodīts. 

A Attēlā redzams, kā organisms maina ādu. 

 

23. jautājums. 

Attēlā redzama cepurīšsēnes uzbūve. 

Novērtē Apgalvojums 

 

A Sēne sporas izplata ar struktūras 3 palīdzību. 

P Ar ciparu 6 apzīmētas sēnes hifas. 

A Uz struktūras 1 redzami sporu sakopojumi. 

P 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 

P Annas elpošana un sirdsdarbība paātrinājās, lai no organisma izvadītu CO2. 

A Skābekļa saturs Annas asinīs krosa laikā pieauga. 

A Annas seja palika sarkana, lai piegādātu vairāk asinis sejas muskuļiem. 

P 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 

A Vējbakas var iegūt tikai tieša kontakta ceļā ar inficēto. 

P Kaķis nevar saslimt ar vējbakām iedzimtās imunitātes dēļ. 

A Vakcīna pret vējbakām rada mākslīgi pasīvo imunitāti. 

P Izslimojot vējbakas, rodas dabiski aktīvā imunitāte. 
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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 

P Ar sūdzībām par AAEI pie ārsta cilvēki visbiežāk griežas februārī.  

A Saslimstība ar AAEI Ziemassvētku laikā strauji samazinās. 

P AAEI monitorings netiek veikts vasarā, jo ir mazs epidēmijas risks.  

P Gripa pieder pie AAEI. 

 

27. jautājums. 

Cilvēka ķermenī ir vairāki punkti, kuros labi sataustāms pulss. 

Novērtē Apgalvojums 

 

A Pulsa punkti atrodas vietās, kur lielās vēnas atrodas tuvu ādai. 

P Svārstības, ko var sajust pulsā ir sirds radītais asiņu trieciens 

pret asinsvadiem pēc kambaru sistoles.  

A Arteriālas asiņošanas gadījumā ir ieteicams uzlikt žņaugu 

tuvākajā pulsa punktā. 

P Sportistiem pulsa biežums ir mazāks nekā netrenētiem 

cilvēkiem.  
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28. jautājums. 

Attēlā redzami divi zīdītāju grupas pārstāvji. 

Novērtē Apgalvojums  

A Abi šie dzīvnieki ir zālēdāji 

A Abi šie dzīvnieki sastopami Āfrikā. 

P Abiem šiem dzīvniekiem piemīt vairākas 

putniem raksturīgas pazīmes  

A Apakšējam dzīvniekam tuvākais radinieks no 

Latvijā dzīvojošajiem dzīvniekiem ir bebrs. 

 

29. jautājums 

Zināšanas par cilvēka fizioloģiju var palīdzēt pirmās palīdzības sniegšanā nelaimes gadījumos.  

Novērtē Apgalvojums 

A Ja, veicot mākslīgo sirds masāžu, pārlūzt riba, masāža jāpārtrauc  

P Aukstā ūdenī bezsamaņā esošam cilvēkam smadzeņu nāve iestājas vēlāk nekā siltumā 

esošam. 

P Ja cilvēks ir bezsamaņā, pirmkārt ir jāpārbauda, vai viņam ir pulss.  

P Ja pieaugušam cilvēkam gadās aizrīties, tad jāveic Haimliha paņēmiens. 

 

30. jautājums. 

Lai vīrusi spētu vairoties, ir nepieciešamas citu organismu šūnas, tāpēc tie ir obligāti iekššūnu 

parazīti. 

Novērtē Apgalvojums 

A Vīrusi parasti ir lielāki par baktērijām. 

A Vīrusi ģenētisko informāciju glabā olbaltumvielas. 

P Parazītus, tostarp vīrusus, pārnēsājošus organismus sauc par vektoriem. 

P Gripa, B hepatīts un vējbakas ir vīrusu izraisītas slimības, pret kurām pieejamas 

vakcīnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VBO 20.01.2016.                               Tests, ATBILDES                                   

ATBILDES 

16 

11.KLASES TESTA ATBILDES 
1. jautājums. 

Endosimbiozes teorija ir viena no teorijām, kura skaidro eikariotu šūnu izcelsmi no prokariotiem. 

Tā skaidro, ka daži eikariotu šūnu organoīdi sākotnēji ir bijuši baktērijas, kuras iekļautas citu šūnu 

sastāvā. 

Novērtē Apgalvojums 

A Par šīs teorijas pamatlicēju tiek uzskatīts Antonijs van Lēvehuks. 

P Teoriju atbalsta vairāku membrānu esamība dažiem organoīdiem. 

P Vadoties pēc šīs teorijas, hloroplasti ir cēlušies no cianobaktērijām (zilaļģēm). 

A Vadoties pēc šīs teorijas, ribosomas ir cēlušās no eibaktērijām. 

 

2. jautājums. 

Attēlā redzams kāds šūnas organoīds. 

Novērtē Apgalvojums 

 

A Attēls iegūts, izmantojot skenējošo 

elektronmikroskopu. 

A Redzamais organoīds sastopams tikai 

prokariotu šūnās. 

P Attēlā redzamajam organoīdam 

raksturīgas divas membrānas. 

P Šis organoīds var saturēt DNS. 

 

3. jautājums. 

Enzīmi jeb fermenti ir molekulas, kuras katalizē noteiktas ķīmiskas reakcijas. 

Novērtē Apgalvojums 

A Enzimātiskās reakcijas laikā enzīma molekula neatgriezeniski maina savu struktūru.  

P Enzīmam, lai darbotos, var būt nepieciešami specifiski vides apstākļi, piemēram, 

noteikta temperatūra vai pH. 

P Enzīmi ir olbaltumvielas. 

A Cilvēka organismā sastopami tādi enzīmi kā progesterons un testosterons. 

4. jautājums. 

Evolūcija ir bijis būtisks process visā dzīvības pastāvēšanas laikā, jo nodrošina jaunu pazīmju 

veidošanos jau esošām sugām, kā arī jaunu sugu rašanos. 

Novērtē Apgalvojums 

P Būtiskākie faktori evolūcijā ir iedzimtība un mainība. 

A Delfīna plezna un zirga kāja ir orgāni, kas veidojušies konverģences procesā. 

P Zemes organismu evolūcijā būtisku lomu ir spēlējušas masveida izmiršanas. 

A Laikā, kad uz Zemes radās dzīvība, atmosfērā bija daudz vairāk skābekļa nekā šobrīd. 

 

5. jautājums. 

Visu organismu šūnas apņem plazmatiskā membrāna. 

Novērtē Apgalvojums 

A Membrānu veido pārsvarā ogļhidrāti. 

A Metālu joni un lielas nepolāras tauku molekulas spēj brīvi difundēt cauri membrānai 

P Plazmolīzi nodrošina ūdens spēja difundēt cauri membrānai. 

A Dzīvnieku šūnās nav organoīdu, kurām ir vairāk nekā viena membrāna, bet augu- ir. 
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6. jautājums. 

Lai spētu nodrošināt normālu organisma darbību, šūnās notiek dažādi procesi. 

Novērtē Apgalvojums 

P Vielmaiņas procesus šūnās nodrošināt palīdz vielu transports – tas var būt gan pasīvs, 

gan aktīvs. 

P Mugurkaulnieku šūnas spēj iegūt enerģiju anaerobi. 

P Brūno taukaudu, kas paredzēti organisma ātrai sasilšanai, šūnās ir daudz mitohondriju. 

P Lai nodrošinātu optimālu šūnu darbību, organismā tiek uzturēta homeostāze. 

 

7. jautājums. 

Dzīvnieku embrionālā attīstība var atšķirties. 

Novērtē Apgalvojums 

P Pirmzīdītāji atšķiras no citiem zīdītājiem ar to, ka tiem nav zīdekļu 

P Apaugļošanās process, kurā nav nepieciešama ūdens vide, ļāva organismiem kolonizēt 

sauszemi. 

P Ir dzīvnieki, piemēram, zarkukaiņi, kas vairojas ar neapaugļotām olām- 

partenoģenētiski. 

P Placenta ir orgāns, kas pilnībā attīstās no tās pašas zigotas, no kuras attīstās arī auglis. 

 

8. jautājums. 

Bioloģijas nozari, kas klasificē organismus pēc to izcelsmes, sauc par sistemātiku. 

Novērtē Apgalvojums 

P Būtisks pagrieziena punkts sistemātikas vēsturē bija iespēja sekvenēt organismu gēnus. 

A Sugas Leymus arenarius, Astragalus arenarius un Dianthus arenarius pieder vienai 

ģintij. 

A Filoģenētisko koku veidošanā būtiskākais faktors ir organismu fizioloģija.  

A Sistemātiku ieviesa Karls Linnejs 15. gadsimtā. 

 

9. jautājums. 

Attēlā redzams kāds zīdītājs. 

Novērtē Apgalvojums 

 

P Redzamais dzīvnieks ir konsuments. 

P Redzamais dzīvnieks ir komunālis, dzīvo 

kolonijās. 

A Redzamais dzīvnieks ziemā maina kažoka 

krāsu un diētu. 

A Redzamajam dzīvniekam no Latvijā 

sastopamajiem dzīvniekiem 

visradnieciskākā ir Eiropas ūdele. 

 

10. jautājums. 

Dažādām dzīvo organismu grupām ievainojumu dzīšana notiek atšķirīgi. 

Novērtē Apgalvojums 

P Organismu spēju atjaunot bojātās vai zaudētās daļas sauc par reģenerāciju. 

P Dzīvniekiem rētas ievainojumu vietās veido saistaudi 

P Augiem ievainojumu vietās veidojas rētu meristēma. 

A Apoptoze - spēja "ieslēgt" šūnu nāvi ir novērojama tikai augiem 
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11. jautājums. 

Terminu „suga” izmanto, lai apzīmētu taksonomijas vienību, kurā apvieno organismus ar vienādām 

pazīmēm. 

Novērtē Apgalvojums 

A Vārdu „šķirne” var lietot kā šī termina sinonīmu. 

A Divas atšķirīgas sugas nespēj radīt kopīgus pēcnācējus 

P Reproduktīvā izolācija ir viens no jaunu sugu veidošanās priekšnosacījumiem 

P Vienas sugas īpatņu apdzīvoto teritoriju sauc par areālu. 

 

12. jautājums. 

Gatavojot saldo ēdienu, pavāre sakūla olas baltumu ar cukuru, līdz izveidojās stingras putas – notika 

proteīnu denaturācija. 

Novērtē Apgalvojums 

A Proteīnu denaturāciju izraisīja cukura pievienošana olas baltumam. 

P Pievienojot citrona sulu, putas izveidosies stingrākas. 

P Olas baltuma sakulšanas gadījumā nav iespējama renaturācija. 

A Denaturācija ietekmēja proteīnu pirmējo un otrējo struktūru. 

 

13. jautājums. 

Kardiovaskulārā sistēma nodrošina organismu ar skābekļa un barības vielu apriti. Asinsriti 

nodrošina sirds, kuras darbību regulē elektriskie impulsi. Šos impulsus var pierakstīt kardiogrammā. 

Novērtē Apgalvojums  

A Ja elektrokardiogrammā nevienā no novadījumiem nav atrodami P viļņi, tas nozīmē, ka 

ir bloķēta impulsa pārvade Purkinjē šķiedrās.  

P Vislielākais asins tilpums kambaros ir pēc priekškambaru saraušanās.  

P Priekškambaru muskuļšķiedru depolarizāciju EKG var redzēt kā P viļņus. 

A Izteikta perifēra vazodilatācija radīs sistoliskā spiediena pieaugumu.  

 

14. jautājums. 

Sūnas tiek uzskatītas par pirmajiem augiem, kas spēj augt pilnībā uz sauszemes. Tomēr, to uzbūvē 

un dzīves ciklā ir vairākas īpatnības, kas liecina par šo organismu evolucionāro senumu. 

Novērtē Apgalvojums 

A Sūnas ir evolucionāri seni organismi, jo tām ir raksturīga sakne, stumbrs un lapas. 

P Sūnas ir evolucionāri seni organismi, jo to apaugļošanās ir atkarīga no ūdens. 

P Aknu sūnas ir evolucionāri seni organismi, jo ūdens transports pa augu notiek difūzijas 

ceļā. 

A Fotosintezējošās baktērijas satur tikai viena tipa hlorofilu, bet sūnas divus, tādēļ sūnas 

ir evolucionāri senākas kā fotosintezējošās baktērijas. 

 

15. jautājums. 

Membrāna ir būtiska katras šūnas sastāvdaļa, jo tā nošķir citoplazmu no apkārtējās vides, kā arī 

regulē kādas vielas iekļūs un izkļūs no šūnas. 

Novērtē Apgalvojums 

A Membrānas dubultslāņa molekulas savā starpā saista kovalentās saites 

A Normālos apstākļos joni spēj brīvi šķērsot šūnas membrānu. 

P Nervu impulsu vadīšanu šūnās nodrošina aktīvs jonu transports ar proteīnu palīdzību 

A Proteīnu daļas, kas iegrimst membrānā parasti ir polāras. 
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16. jautājums. 

Veiksmīgai DNS replikācijai ir liela nozīme šūnas ciklā, jo tā ir atbildīga par identiskas ģenētiskās 

informācijas nodošanu meitšūnām, kas izveidojas dalīšanās procesā. 

Novērtē Apgalvojums 

A DNS polimerizācija noris gan 3’-5’, gan 5’-3’ virzienā. 

P DNS bāzu pāri veidojas atbilstoši komplementaritātes principam. 

P Telomēras ir hromosomas galos esošie fragmenti, kas kļūst īsāki katrā normālas 

mitotiskas dalīšanās reizē. 

P Kļūdas replikācijas procesā var radīt mutācijas 

 

17. jautājums. 

Attēlā redzams tipisks eikariotiskas šūnas dzīves cikls. 

Novērtē Apgalvojums 

 

P DNS replikācija notiek interfāzes laikā. 

A Pieauguša cilvēka organismā nav šūnu, kas spētu 

pāriet no G0 uz G1 fāzi. 

P Bojāti šūnas cikla kontrolpunkti var izraisīt audzēja 

veidošanos. 

A Profāze norisinās G2 fāzes laikā. 

 

18. jautājums. 

Attēlā redzama kladogramma, kas attēlo dzīvnieku grupu evolucionāro saistību. Ar punktiem 

atzīmēta grupām specifisku īpašību parādīšanās. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novērtē Apgalvojums 

A Punkts A atbilst specializētu audu attīstībai. 

P Punkts A atbilst kolagēna attīstībai. 

A Punkts B atbilst vienas simetrijas plaknes attīstībai. 

P Punkts D atbilst sarežģītu orgānu attīstībai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porifera 

(Sūkļi) 
Cnidaria 

(Dzēlējzarndobumaiņi) 

Choanoflagellate 

Bilateria (Bilaterāļi) 

A 

B 

C 

D 

Dzīvnieki 



VBO 20.01.2016.                               Tests, ATBILDES                                   

ATBILDES 

20 

19.  jautājums. 

Attēlā dotie augi pieder kaktusu dzimtai (Cactaceae). Šī dzimta pieder neļķu rindai 

(Caryophyllales), pie kuras pieder arī biešu ģints (Beta) un rabarbers (Rheum rhabarbarum). 

Novērtē Apgalvojums 

 

P Kaktusi pieder divdīgļlapju klasei. 

P 
Kaktusi uzņem CO2 naktī, to iesaistot organiskās skābēs, 

bet fotosintēzes reakcijām CO2 izmanto dienas laikā. 

A 
Nenoteiktas sugas kaktusu var nosaukt Caryophyllales 

sp. 

A 
Kaktusiem nenovēro dzimumvairošanos. 

 

20. jautājums. 

Attēlā redzams kāds vienšūnas organisms. 

Novērtē Apgalvojums 

 

A Organisms var būt tikai brīvi dzīvojošs. 

P Organisms barojas gan ar prokariotiem, gan 

eikariotiem. 

P Organisms pārvietojas, veidojot māņkājiņas jeb 

pseidopodijas. 

P Šiem organismiem un leikocītiem raksturīgs 

viens un tas pats vielu uzņemšanas veids. 

 

21. jautājums. 

Ekosistēmās visi dzīvie organismi ir saistīti vielu, enerģijas un informācijas apmaiņā. 

Novērtē Apgalvojums 

A Ekosistēmās organisko vielu producēšanu nodrošina reducenti. 

A Plēsēji ir pirmās pakāpes konsumenti, bet augēdāji ir otrās pakāpes konsumenti. 

A Ekosistēmas augēdāji un augi ir producenti. 

A Visām ekoloģiskajām piramīdām visu ekosistēmu gadījumos ir trijstūra forma.  

 

22. jautājums. 

Putni ir siltasiņu mugurkaulnieki, kuru priekšējās ekstremitātes ir pārveidojušās par spārniem un 

kuru ķermeni sedz spalvas. 

Novērtē Apgalvojums 

P Latvijas gada putns 2016. gadā ir dižraibais dzenis (Dendrocopos major). 

A Putnu spalvas nenodrošina termoregulācijas funkciju. 

P Putnu pēdas kauli ir saauguši kopā, veidojot stulmu. 

P Putnu gaisa maisi nodrošina divkāršo elpošanu. 
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23. jautājums. 

Trakumsērga ir zīdītāju infekcijas slimība, kuru izraisa trakumsērgas vīruss no rabdovīrusu 

(Rhabdoviridae) grupas. Tas ir RNS vīruss, kas iedarbojas uz zīdītāju centrālo nervu sistēmu. 

Novērtē Apgalvojums 

A Trakumsērgu pārnes ar ektoparazītu starpniecību.  

P Trakumsērgas vīrusa genomā nav timīna nukleotīdu. 

A Trakumsērgu var izārstēt ar penicilīnu. 

P Trakumsērgas vīrusa infekcija maina slimā dzīvnieka uzvedību. 

 

24. jautājums. 

Lai klasificētu dzīvos organismus dažādās grupās, ir izveidota sistemātika. Tajā izšķir dažādus 

taksonus (sistemātiskās vienības). 

Novērtē Apgalvojums  

P Nodalījums ir augiem specifisks taksons. 

A Viena šķirne apvieno vairāku sugu dzīvniekus. 

A Klase ir tikai mugurkaulniekiem raksturīga sistemātikā vienība.  

P Pēc latīņu nosaukums var spriest par organisma piederību kādai ģintij.  

 

25. jautājums. 

Attēlā redzams kāds divdīgļlapju klasei piederošs augs. 

Novērtē Apgalvojums 

 

P Redzamā auga ziedkopu apņem vīkals. 

A Auga lapas uz stumbra izkārtotas pretēji. 

P Auga auglis ir sēklenis. 

A Augs ir divgadīgs. 

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. 
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Novērtē Apgalvojums 

P Ar sūdzībām par AAEI pie ārsta cilvēki visbiežāk griežas februārī.  

A Saslimstība ar AAEI Ziemassvētku laikā strauji samazinās. 

P AAEI monitorings netiek veikts vasarā, jo ir mazs epidēmijas risks.  

P Gripa pieder pie AAEI. 

 

27. jautājums. 

Attēlā redzama cepurīšsēnes uzbūve. 

Novērtē Apgalvojums 

 

A Sēne sporas izplata ar struktūras 3 palīdzību. 

P Ar ciparu 6 apzīmētas sēnes hifas. 

A Uz struktūras 1 redzami sporu sakopojumi. 

P Struktūra 4 sastāv no struktūras 6. 

 

28. jautājums. 

Sūnu dzīves ciklā raksturīga paaudžu maiņa, augi var būt gametofīta vai sporofīta stadijā. 

Novērtē Apgalvojums 

 

A Sūnām veidojas sirdsveida protallijs. 

P Gametofītam raksturīgi reproduktīvie orgāni – vīrišķos 

sauc par anterīdijiem, sievišķos par arhegonijiem. 

P Sūnas ir vienīgie augi, kam dominē gametofīts. 

P Lai notiktu apaugļošanās, spermijiem ar ūdens piliena 

palīdzību nepieciešams nokļūt arhegonijā. 
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12 .KLASES TESTA ATBILDES 
1. jautājums. 

Elpošanas orgānu sistēma nodrošina gāzu maiņu un ir cieši funkcionāli saistīta ar asinsrites sistēmu. 

Novērtē Apgalvojums 

P 
Plaušu vitālo kapacitāti aprēķina, saskaitot kopā ieelpas rezerves tilpumu ar elpošanas 

tilpumu un izelpas rezerves tilpumu. 

A Deguna dobuma funkcija nav gaisa sasildīšana. 

P Labo plaušu veido 3 daivas, bet kreiso plaušu - 2 daivas. 

A Plaušās atrodas tikai mazā asinsrites loka asinsvadi. 

 

2. jautājums. 

Attēlā dotie augi pieder kaktusu dzimtai (Cactaceae). Šī dzimta pieder neļķu rindai 

(Caryophyllales), pie kuras pieder arī biešu ģints (Beta) un rabarbers (Rheum rhabarbarum).  

Novērtē Apgalvojums 

 

P Kaktusi pieder divdīgļlapju klasei. 

P 

Kaktusi uzņem CO2 naktī, to iesaistot organiskās 

skābēs, bet fotosintēzes reakcijām CO2 izmanto 

dienas laikā. 

A 
Nenoteiktas sugas kaktusu var nosaukt par 

Caryophyllales sp. 

A Kaktusiem nenovēro dzimumvairošanos. 

 

3. jautājums. 

Ogļhidrāti ir ļoti nozīmīgi dzīvības eksistencei. Tiem ir ļoti būtiska loma gan anabolisma, gan 

katabolisma procesos, tie veido dažādu organismu daudzveidīgas struktūras. 

Novērtē Apgalvojums 

A Oksidējot 1 gramu ogļhidrātu, var iegūt aptuveni 9 kcal lielu enerģijas daudzumu. 

P Pirmajā glikolīzes reakcijā glikozes molekulai tiek pievienota fosfātgrupa. 

A Cilvēkam glikogēns ir atrodams tikai aknās. 

P Daļa prokariotu spēj sašķelt celulozi līdz pat glikozei. 

4. jautājums. 

Ahondroplāzija ir monogēna autosomāli dominanta saslimšana, tās slimniekiem ir saīsināti 

ekstremitāšu garie stobrkauli un īss augums. Mutācija atrodas fibroblastu augšanas faktora receptora 

3 (FGFR3) gēnā. Visi ahondroplāzijas slimnieki ir heterozigoti pēc dotā gēna, jo dominanta 

homozigotāte ir letāla embrionālās attīstības laikā. Aptuveni 4/5 visu ahondroplāzijas gadījumu 

rodas nejaušu FGFR3 gēna mutāciju rezultātā bez iepriekšējiem slimības gadījumiem ģimenē. 

Novērtē Apgalvojums 

P Varbūtība, ka vīrietim ar ahondroplāziju un veselai sievietei piedzims slims bērns, ir ½. 

P FGFR3 gēns neatrodas X hromosomā. 

P Pilnībā veseliem vecākiem var piedzimt bērns ar ahondroplāziju. 

P Varbūtība, ka vecākiem, kuriem abiem ir ahondroplāzija, piedzims vesels bērns, ir 1/3. 

 

5. jautājums. 

Hipofīze sastāv no 2 daļām – no priekšējās daivas jeb adenohipofīzes un  no mugurējās daivas jeb 

neirohipofīzes.  

Novērtē Apgalvojums 
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P Hipofīzes mugurējās daivas hormoni veidojas hipotalāmā. 

A Antidiurētiskais hormons veicina urīna veidošanos. 

P Vairogdziedzeri stimulējošais hormons veidojas hipofīzes. 

A Hipofīze ražo adrenalīnu. 

 

6. jautājums. 

Ekosistēmās visi dzīvie organismi ir saistīti vielu, enerģijas un informācijas apmaiņā. 

Novērtē Apgalvojums 

A Ekosistēmās organisko vielu producēšanu nodrošina reducenti. 

A Plēsēji ir pirmās pakāpes konsumenti, bet augēdāji ir otrās pakāpes konsumenti. 

A Ekosistēmas augēdāji un augi ir producenti. 

A Visām ekoloģiskajām piramīdām, visu ekosistēmu gadījumā, ir trijstūra forma.  

 

7. jautājums. 

Eikariotu šūnas ir bagātas ar daudzveidīgiem organoīdiem, kuri ir atšķirīgi pēc savām funkcijām un 

uzbūves. 

Novērtē Apgalvojums 

P Gludais endoplazmatiskais tīkls nodrošina lipīdu sintēzi. 

A Hloroplastu sienu veido tikai viena membrāna. 

A Katru ribosomu veido 3 subvienības. 

P Šūnās jauni mitohondriji rodas no vecākiem mitohodrijiem, tiem daloties. 

 

8. jautājums. 

Putni ir siltasiņu mugurkaulnieki, kuru priekšējās ekstremitātes ir pārveidojušās par spārniem un 

kuru ķermeni sedz spalvas. 

Novērtē Apgalvojums 

P Latvijas gada putns 2016. gadā ir dižraibais dzenis (Dendrocopos major). 

A Putnu spalvas nenodrošina termoregulācijas funkciju. 

P Putnu pēdas kauli ir saauguši kopā, veidojot stulmu. 

P Putnu gaisa maisi nodrošina divkāršo elpošanu. 

 

9. jautājums. 

Attēlā parādīts viendīgļlapja saknes šķērsgriezums. 

Novērtē Apgalvojums 

 

A Saknei redzama sekundārā augšana. 

P Saknei ir biezs primārās mizas 

parenhīmas slānis. 

A Nav redzami vadaudi. 

P Ārējā saknes slānī redzamas 

spurgaliņas. 
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10. jautājums. 

Trakumsērga ir zīdītāju infekcijas slimība, kuru izraisa trakumsērgas vīruss no rabdovīrusu 

(Rhabdoviridae) grupas. Tas ir RNS vīruss, kas iedarbojas uz zīdītāju centrālo nervu sistēmu. 

Novērtē Apgalvojums 

A Trakumsērgu pārnes ar ektoparazītu starpniecību.  

P Trakumsērgas vīrusa genomā nav timīna nukleotīdu. 

A Trakumsērgu var izārstēt ar penicilīnu. 

P Trakumsērgas vīrusa infekcija maina slimā dzīvnieka uzvedību. 

 

11. jautājums. 

Kardiovaskulārā sistēma nodrošina organismu ar skābekļa un barības vielu apriti. Asinsriti 

nodrošina sirds, kuras darbību regulē elektriskie impulsi. Šos impulsus var pierakstīt 

elektrokardiogrammā (EKG). 

Novērtē Apgalvojums 

A Ja elektrokardiogrammā nevienā no novadījumiem nav atrodami P viļņi, tas nozīmē, ka 

ir bloķēta impulsa pārvade Purkinjē šķiedrās.  

A Izteikta perifēra vazodilatācija radīs sistoliskā spiediena pieaugumu.  

P Pirmais sirds tonis norāda uz sistoles sākumu, bet otrais sirds tonis norāda uz sistoles 

beigām. 

A EKG nav noderīga sirds vadīšanas sistēmas izvērtēšanai. 

 

12. jautājums. 

Antibiotikas ir antimikrobiālu vielu grupa, kas spēj inhibēt baktēriju kultūras augšanu. 

Novērtē Apgalvojums 

P Antibiotikas ražo gan sēņu, gan baktēriju valsts pārstāvji. 

P Atsevišķi antibiotiku veidi spēj ietekmēt cilvēka mitohondriju darbību. 

A Antibiotikas, kas traucē, uz baktēriju virsmas esošo, skropstiņu sintēzi, netiek 

izmantotas cilvēku ārstēšanā, jo līdzīgi izaugumi atrodami uz cilvēka skropstiņu 

epitēlija. 

P Penicilīna grupas antibiotikas traucē šūnapvalka veidošanos. 

 

13. jautājums. 

Baktēriju dalīšanās laiks ir laika sprīdis, kas nepieciešams, lai no vienas baktērijas dalīšanās 

rezultātā rastos divas. Normāli katra meitšūna saņem no mātšūnas vienu hromosomu. DNS tiek 

sintezēts tikai šūnu cikla S fāzē, kuras garums katrai baktērijai var atšķirties. DNS III polimerāze ir 

galvenais enzīms, ar kura palīdzību baktērijās tiek replicēta DNS, tās ātrums 1000 nukleotīdi/ 

sekundē. 

Novērtē Apgalvojums  

A Ja baktērijas genoms ir 1*10^6  bp liels, tad  tās dalīšanās laiks nevar būt mazāks par 

vienu stundu. 

P Ir zināms, ka in vitro (mēģenē) veicot PCR reakciju, 1 kb garš PCR fragments tiek 

uzsintezēts apmēram vienas minūtes laikā. Tātad, PCR reakcija salīdzinot ar 

polimerāzes III aktivitāti baktērijā ir vismaz 50 x lēnāka.  

P Ja zināms, ka baktērijas dalīšanās laiks ir divas stundas, bet tās S fāze ilgst 30 % no 

šūnas cikla laika un, tad baktērijas genoms var būt lielāks par 2*10^6 bp. 

P Ja baktērijas dalīšanās ātrums ir tuvs DNS replikācijas ātrumam, tad statistiski vidējā 

šūna šādā populācijā satur gandrīz divas hromosomas. 
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14. jautājums. 

Maizes raugā iespējams, specifiski izslēgt kādu gēnu un tā vietā ekspresēt gēnu no cita organisma 

(piemēram, cilvēka). Šāda veida procedūru sauc par gēnu komplementāciju. 

Novērtē Apgalvojums 

P Komplementēt iespējams gan analogus, gan homologus gēnus. 

P Raugus var izmantot, lai komplementētu elektronu transporta ķēdes proteīnus no 

tilakoīda membrānām.  

A Glikozes fosforilēšanas gēnus raugā nav iespējams komplementēt ar cilvēka 

analogiem. 

P Krebsa cikla proteīna gēnus raugā iespējams komplementēt gan ar cilvēka, gan augu 

gēniem. 

 

15. jautājums. 

Veikalā nopērkamie čili pipari ir selekcionēti, lai iegūtu patērētājiem tīkamas garšas īpašības. Bet 

arī savvaļas populācijās eksistē liela čili piparu daudzveidība, novērojama gan morfoloģiska 

dažādība, gan sastopami pipari ar dažādām asuma pakāpēm. Par pipara asuma pakāpi atbildīga 

aktīvā viela - kapsaicīns, kas tiek saražots, augļiem nobriestot. 

Novērtē Apgalvojums 

P Čili piparu sēklas izplata putni, kas nav spējīgi sajust augļa asumu. 

P Kapsaicīnam ir antimikrobiālas īpašības, kas palīdz izvairīties no mikroskopisko 

sēņu infekcijas. 

A Kapsaicīna antimikrobiālo iedarbību nav iespējams pārbaudīt laboratorijas 

apstākļos. 

P Ēdot ēdienu, kam pievienoti čili pipari, kapsaicīns iedarbojas uz mutē esošajiem 

termoreceptoriem. 

 

16. jautājums. 

Inbrīdings jeb tuvradniecīga krustošanās ir nevēlama un samazina daudzveidību populācijas 

ietvaros, tāpēc augi ir izstrādājuši dažādus mehānismus, kas palielina svešapputes iespējamību. 

Novērtē Apgalvojums 

P Putekšņlapu un augļlapu nogatavošanās dažādā laikā samazina pašapputes 

iespējamību. 

P Divmāju augi nespēj veikt pašapputi. 

P Kurvjziežu dzimtas augi veido vairāku tipu ziedus, kas morfoloģiski piemēroti 

dažādiem apputeksnēšanās veidiem. 

P Tuvradniecīga augu krustošana var tikt izmantota auga īpašību uzlabošanai 

selekcijā. 

 

17. jautājums. 

Dažādu organellu klātbūtni eikariotu šūnās izskaidro endosimbiozes teorija, kas apgalvo, ka 

mitohondriji un plastīdas ir cēlušās no prokariotiem, kas laika gaitā tikuši integrēti šūnas vidē un 

zaudējuši spēju funkcionēt neatkarīgi, kļūstot par organellām. 

Novērtē Apgalvojums 

P Mitohondriji satur ribosomas. 

P Hloroplasti un mitohondriji satur DNS. 

P Ja organoīdam ir vairāk nekā divas membrānas, tā ir liecība, ka endosimbioze ir 

notikusi atkārtoti.  
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P Baktērijās esošie membrānu ieliekumi darbojas līdzīgi kā hloroplastu tilakoīdi un 

mitohondriju kristas.  

 

18. jautājums. 

Augiem, līdzīgi kā dzīvniekiem, piemīt spēja pasargāt sevi no patogēniem ar dažādām imūnatbildes 

reakcijām, bet augu imunitāte ir attīstīta daudz zemākā līmenī. Piemēram, tiem nav šūnu, kas 

specializējušās tikai imunitātes nodrošināšanā. 

Novērtē Apgalvojums 

P Augiem, tāpat kā dzīvniekiem sastop gan baktēriju, gan vīrusu izraisītas slimības. 

A Biotrofi patogēni uzņem barības vielas no mirušajām augu šūnām, bet nekrotrofi 

patogēni no dzīvajām. 

P Hipersensitīvas atbildes gadījumā veselīgās šūnas, kas ieskauj infekcijas vietu, 

mirst, veidojot barjeru, kas kavē patogēnu tālāku izplatību. 

P Atvārsnītes ir viens no patogēnu izmantotajiem ieejas punktiem augā. 

 

19.  jautājums. 

Ekosistēmās visi dzīvie organismi ir saistīti vielu, enerģijas un informācijas apmaiņā. 

Novērtē Apgalvojums 

A Ekosistēmās organisko vielu producēšanu nodrošina reducenti. 

A Plēsēji ir pirmās pakāpes konsumenti, bet augēdāji ir otrās pakāpes konsumenti. 

A Ekosistēmas augēdāji un augi ir producenti. 

A Visām ekoloģiskajām piramīdām, visu ekosistēmu gadījumā, ir trijstūra forma.  

 

20. jautājums. 

Attēlā redzams kāda Latvijā dzīvojoša zīdītāja galvaskauss. 

Novērtē Apgalvojums 

 

A Attēlā redzamajam dzīvniekam nav acu. 

A 
Attēlā redzamais dzīvnieks pieder pie grauzēju kārtas. 

A 
Attēlā redzamais dzīvnieks ir zālēdājs. 

A 
Attēlā redzamais dzīvnieks ir barības ķēdes pēdējais 

posms. 

 

21. jautājums 

Arktiskajos tuksnešos dzīvojošiem dzīvniekiem ir vairāki specifiski pielāgojumi.  

Novērtē Apgalvojums 

P Kompakta ķermeņa forma samazina siltuma zudumus. 

P Arktikā dzīvojošie organismi bieži ģenerē siltumu, izmantojot ATF. 

A Plēsēji leduslāči izvēlas kalorijām bagātus upurus – pingvīnus. 

P Arktiskajos tuksnešos uz sauszemes mīt galvenokārt konsumenti. 

 

22. jautājums. 

Attēlā redzams grafiks, kurā attēlotas divu vienā vidē augošu organismu sugu ar vienu barības 

objektu skaita izmaiņas laikā. 
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Novērtē Apgalvojums 

 P Šādas starpsugu attiecības sauc par 

amensālismu. 

P Šāda veida attiecības ir lauvām un 

hiēnām. 

P Dabā šādos gadījumos viena no sugām 

šajā biotopā var izmirt. 

P Grafikā, visticamāk, attēloti organismi 

ar ļoti īsu dzīves ciklu. 

 

23. jautājums. 

Anna skolas sporta nodarbībā skrēja krosu. Krosa beigās Annai bija sarkana seja, paātrināta 

sirddarbība un padziļināta elpošana.  

Novērtē Apgalvojums 

P Annas elpošana un sirdsdarbība paātrinājās, lai no organisma izvadītu CO2. 

A Skābekļa saturs Annas asinīs krosa laikā pieauga. 

A Annas seja palika sarkana, lai piegādātu vairāk asinis sejas muskuļiem. 

P Visticamāk, Annas muskuļos krosa laikā aktīvi darbojās mitohondriji. 

 

24. 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 

P Ar sūdzībām par AAEI pie ārsta cilvēki visbiežāk griežas februārī.  

A Saslimstība ar AAEI Ziemassvētku laikā strauji samazinās. 

P AAEI monitorings netiek veikts vasarā, jo ir mazs epidēmijas risks.  

P Gripa pieder pie AAEI. 

 

25. jautājums. 

Stīvens Elmers pētīja Amerikā dzīvojošo putnu - zilo stērstu migrāciju. Tam viņš izmantoja slēgtus 

piltuvveida traukus, kuru apakšā bija ar tinti piesūcināta virsma (B attēls). Katru reizi, kad stērste 

mēģināja izlidot no krātiņa, tās pēdu nospiedumi palika uz trauka sienām, tādā veidā parādot 

virzienu, kurā devās stērste (C attēls). Putni migrē naktīs, kā orientierus izmantojot zvaigznes. 
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Novērtē Apgalvojums 

A Putns vairojas Centrālmerikā un Karību reģionā. 

A C attēlā 1. pēdu nospiedumu ir atstājis putns, kas dzīvo ASV ziemeļaustrumos un ir 

gatavs rudens migrācijai uz Centrālamerikas rietumu daļu. 

A C attēlā 2. pēdu nospiedumu ir atstājis putns, kas dzīvo ASV rietumos un ir gatavs 

rudens migrācijai uz Kubu. 

A C attēlā 3. pēdu nospiedumu ir atstājis jauns putns, kas parāda, ka migrācijas 

paterni ir ģenētiski determinēti. 

26.jautājums. 

Lai asins pārliešana būtu droša, ir nepieciešams zināt donora un saņēmēja asins grupu. Ja tiek 

sajauktas nesaderīgu grupu asinis, saņēmējs var ciest vai pat nomirt. Šajā uzdevumā pieņem, ka 

pārlejot asinis, tiek pārlietas tikai asins šūnas, un ņem vērā tikai ABO asinsgrupas. 

Novērtē Apgalvojums 

P Ja pacientam ar O asingrupu pārlies A asinsgrupas asinis, pacientam radīsies 

nesaderības reakcija 

A Satiksmes negadījumā cietušam cilvēkam steidzīgi bija nepieciešamas asinis, tādēļ 

tam pārlēja O asingrupas asinis un pacientam sākās nesaderības reakcija. 

P Cilvēkam ar AB asinsgrupu var pārliet visu asinsgrupu asinis 

A Cilvēkam ar B asinsgrupu var pārliet AB asinsgrupas asinis 

 

26. jautājums. 

Olu ražotājiem ir būtiski atšķirt vistas no gaiļiem, un tas ir iespējams, izmantojot ar dzimumu 

saistītas pazīmes. Gaiļiem ir ZZ dzimumhromosomas, bet vistām ir ZW (W ir pundurhromosoma, 

kurā, iespējams, nav kodējošas informācijas). Ja vecāki (P) ir melns gailis un svītraina vista, visi 

vīriešu dzimuma cāļi ir svītraini un sievišķā – melni. Vistu audzētāji zina, ka šo pazīmi kodē tikai 

viens gēns. 

Novērtē Apgalvojums 

A Melns apspalvojums dominē pār svītrainu. 

A Olu ražotāji var droši pieņemt, ka visi F2 paaudzes svītrainie cāļi ir vistas. 

P Puse no F2 gaiļiem būs heterozigoti pēc krāsas gēna. 

A Visi F2 gaiļi būs melni. 

28 jautājums 

No zirga, ēzeļa, mūļa un zebras audiem izdalīja DNS un noteica adenīna (A) saturu tajā. Mūlis ir 

zirga un ēzeļa hibrīds. 

Novērtē Apgalvojums 

A DK un ZK paraugiem, visticamāk ir vienāds adenīna saturs. 

P MM paraugā adenīna saturs, visticamāk, ir vidējais svērtais no HM un DK, tātad 

23%. 

A Ja adenīna daudzums ir 20%, tad G (guanīna) saturs arī būs 20%. 

P Zebras un ēzeļa hibrīda (zēzeļa) genoma izmērs, visticamāk, būs 4,1. 

 


