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Šajā testā ir 25 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. 

23. - 25. janvārī norisināsies 41. 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. 

Sēnēm un kukaiņiem ir vairākas kopīgas, kā arī vairākas atšķirīgas pazīmes. 

 Sēņu šūnām ir gan šūnu sieniņa, gan plazmatiskā membrāna, bet kukaiņu šūnām ir 

tikai šūnu sieniņa 

 Visas sēņu un kukaiņu šūnas satur hlorofilu 

 Sēņu un kukaiņu šūnās ģenētisko informāciju satur kodols, mitohondriji un ribosomas 

 Gan sēņu, gan kukaiņu šūnas satur fosfolipīdus 

 

2. jautājums. 

Jūras kaulzivīm ir tieksme atūdeņoties. Lai to kompensētu, viņas gandrīz visu laiku dzer jūras 

ūdeni. Ik stundu jūras zivis vidēji norij tādu ūdens daudzumu, kas ir vienāds ar 1% no ķermeņa 

masas. Lai atbrīvotu organismu no liekajiem sāļiem, viņas aktīvi caur žaunām izvada nātrija jonus 

un hlorīdjonus. 

 Saldūdens zivis nekad nedzer ūdeni 

 Jūras zivīm ir niecīgs izotoniska urīna daudzums, urīnā ir maz sāļu 

 Jūras zivīs uzkrājas sāls, tāpēc, tās gatavojot, sāli nav nepieciešams pievienot papildus 

 Saldūdens zivis pasīvi uzņem sāļus caur žaunām 
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3. jautājums. 

Eksperimentā tika izmērīta augu patogēnās baktērijas Pseudomonas syringae (Pto DC 3000) 

augšana saimniekauga A.thaliana lapās atkarībā no auga genotipa (šķirnes) (Col-O, RRS-10, Knox-

18) un vēl vienas baktērijas Pseudomonas fluorescens dažādu variantu (WCS365, CH229, CH267, 

WCS417r) klātbūtnes augsnē (rizosfērā). Buferšķīdums bez P.fluorescens kultūras (Buffer) 

izmantots kā kontrole. No kontroles statistiski būtiskas atšķirības atzīmētas ar vienu vai divām 

zvaigznītēm, intervāls ataino vienu standartkļūdu no vidējā. 

 P.syringae augšanas spēja A.thaliana 

genotipos Col-0 un RRS10 nav būtiski 

atšķirīga, ja augsnē līdzās kultivēts 

P.fluorescens variants WCS365 

 

 Daži P.fluorescens varianti var pozitīvi 

stimulēt patogēna P.syringae augšanu 

neatkarīgi no auga genotipa 

 Rizosfēras baktērijas var ietekmēt 

auga patogēna augšanu auga lapās 

noteiktos auga genotipos 

 P.syringae augšana genotipā Col-0, 

kas aug augsnē ar P.fluorescens 

variantu CH229, nav vairāk kā 2 reizes 

lielāka kā Col-0, kas aug augsnē bez 

P.fluorescens 

 

4. jautājums. 

Shēmā attēlota 

jasmīnskābes ((+)-7-iso-JA) 

biosintēze auga šūnā. Šo 

komplekso biosintēzes ceļu 

katalizē vairāki enzīmi 

(attēloti taisnstūros) 

dažādās šūnas organellās, 

kuru robežas iezīmē dažādi 

iekrāsotie laukumi, 

piemēram, AOS 

hloroplastos (plastid) vai 

OPR3 peroksisomā. 

Jasmīnskābe beigās tiek 

savienota ar aminoskābi 

izoleicīnu (Ile). Šis ir 

aktīvais savienojums, kas 

ierosina vairāku auga 

imunitātes gēnu ekspresiju 

un auga aizsardzības 

reakcijas. 

 Jasmīnskābes savienošana ar izoleicīnu notiek augu peroksisomās 

 Jasmīnskābe ir vienīgais produkts, kas rodas galaktolipīdu pārstrādes (metabolisma) 

rezultātā 

 Lai sintezētu jasmīnskābi no galaktolipīdiem, tās starpprodukti nav jātransportē pāri 

mebrānām ar lipīdu dubultslāni 

 Jasmīnskābes savienošanu ar izoleicīnu katalizē enzīms JAR1 
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5. jautājums. 

Latvijas Entomoloģijas biedrība (LEB) par "Gada kukaini 2019" ir izvēlējusies malārijas odu 

Anopheles maculipennis. 

 Oda pirmās trīs attīstības stadijas norisinās ūdenī 

 Odu kāpuri barojas ar planktonu 

 Odi pārnēsā  vīrusu - malārijas plazmodiju, kurš parazitē eritrocītos un izraisa malāriju 

 Odi ir augu apputeksnētāji 

 

6. jautājums. 

Venēras mušķērājs Dionea muscipulata ir kukaiņēdājaugs, kas savu medījuma klātbūtni nosaka pēc 

mehāniska slazda matiņu kairinājuma. Tas izraisa straujus elektriskos signālus šūnā (darbības 

potenciāls), kas noved pie slazda aizciršanās (1). Abscisskābe (ABA) un jasmīnskābe (JA) ir augu 

hormoni, kas iesaistīti slazda aizvēršanā (2). JA uztver receptors COI1 (3), kurš izraisa kalcija vilni 

(Ca 2+) un tam sekojošu gēna DmAMT1 aktivizēšanu slazda sekretējošajās šūnās. DmAMT1 kodē 

transporta kanālu, kas absorbē amonija jonus no slazda, kur notverts un tiek sagremots medījums 

(4). Kalcija vilnis aktivizē arī gremošanas sulu izdalīšanos slazda iekšpusē. Gremošanas enzīmi ir 

aktīvi skābā vidē (paskābināšanās) (5). 

 

Dionea muscipulata attēlotajā 

sugu mijiedarbībā ir heterotrofs 

organisms 

 

 

Padarot nefunkcionālu 

receptoru COI1, augs spēs 

vairāk absorbēt amonija jonus 

 

Amonija absorbcija auga šūnās 

palielinātu pH līmeni slazda 

iekšpusē, kurā notverts 

kukainis, bet ūdeņraža jonu 

eksports no sekretējošajām 

šūnām to pazeminātu 

 

Kukaiņu sagremošanas procesā 

rodas amonija joni 

 

7. jautājums. 

Papardes ir izplatītas no tropu apgabaliem līdz tundrai. Daudzas to sugas ir kļuvušas par iecienītiem 

telpaugiem. Papardes Latvijā zaļo no pavasara līdz rudenim. 

 Papardes vairojas tikai ar sporām 

 Palmas pieder pie paparžveidīgajiem augiem 

 Papardēm nav vadaudu 

 Papardēm sporas veidojas lapu apakšpusē sporangiju kopās, ko sauc par sorām 
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8. jautājums. 

Pēdējo 100 gadu laikā Baltijas jūras unikālā ekosistēma kļuvusi par barības vielām pārsātinātu vidi.  

 Zilaļģu ziedēšanas laikā zivis migrē uz rajoniem ar augstāku zilaļģu koncentrāciju, jo 

tās nodrošina piemērotu nārsta, patvēruma un barošanās vietu 

 Ciānbaktērijas producē spēcīgas iedarbības neirotoksīnus un hepatotoksīnus, kas var 

kaitēt cilvēku veselībai 

 Pateicoties biogēno elementu (slāpekļa, fosfora un silīcija savienojumu) koncentrācijas 

pieaugumam, ūdenstilpnēs palielinās bioloģisko procesu intensitāte un bioloģiskā 

daudzveidība 

 Par augstu slāpekļa saturu ūdenī liecina viengadīgo pavedienveida zaļaļģu masveida 

attīstība Baltijas jūras piekrastē 

 

9. jautājums. 

Students pēta pļavas augu sugu daudzveidību. Savā kursa darbā students vēlas pierādīt, ka 

mēslojums, ko viņš izbēra pētāmajā pļavā, palielināja augu sugu daudzveidību. Eksperimenta beigās 

students saskaitīja 10 dažādas augu sugas, kopā 100 augus.  Lai novērtētu sugu daudzveidību, 

students plāno izmantot kādu no sugu daudzveidības indeksiem: 

o Margalefa indeksu DMg=(S-1)/lnN ; 

o Menhinika indeksu DMn=S/√N; 

o Glizona indeksu DGl=S/lnN ; 

kur S – sugu daudzums, N – visu indivīdu daudzums. 

Eksperimenta iznākumi neapmierināja studentu. Lai uzlabotu rezultātus, students slepus iestādīja 

pētāmajā pļavā 3 jaunas augu sugas, 2 augus no katras sugas. 

 Lai iegūtu vislielāko skaitlisko vērtību, no dotajiem indeksiem studentam jāizmanto 

Menhinika indekss 

 Ja students būtu iestādījis vairāk īpatņu no katras augu sugas, daudzveidības indekss 

tiktu palielināts vēl vairāk 

 Dotie indeksi ņem vērā sugu dominēšanu 

 Mēslojumi, kas palielina slāpekļa daudzumu augsnē, var samazināt augu sugu 

daudzveidību 

 

10. jautājums. 

Čūskas ir zvīņrāpuļu kārtas pārstāves, kas veido samērā lielu rāpuļu grupu un evolūcijas gaitā ir 

ieguvušas virkni dažādu pielāgojumu. 

 Čūskām ir izzudis krūšu kauls un ir izveidojušās kustīgas ribas, kas ir piestiprinātas pie 

vidukļa skriemeļiem 

 Čūskām vienlīdz labi funkcionē abas plaušas 

 Latvijā savvaļā dzīvo 4 čūsku sugas 

 Čūskas apdzīvo plašu areālu - no polārajiem apgabaliem līdz pat ekvatoram 

 

11. jautājums. 

Cilvēka organismā viens no svarīgākajiem mikroelementiem ir dzelzs. Hemohromatoze ir dzelzs 

uzkrāšanas traucējumu izraisīta slimība, kas izpaužas kā paaugstināta dzelzs uzkrāšanās noteiktos 

orgānos. Saslimušajiem cilvēkiem sākotnēji attīstās bronzas krāsas āda, pēc tam - ciroze un diabēts. 

 Viens no orgāniem, kur hemohromatozes laikā uzkrājas dzelzs, ir aknas 

 Hemohromatozes gadījumā var palīdzēt asins pārliešana 

 Hemohromatozes gadījumā ieteicams ievērot ar gaļu, zivīm un olām bagātīgu diētu 

 Fe3+ joni ir hemoglobīnu hēma sastāvā, tie piesaista skābekli 
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12. jautājums. 

Asinsrites sistēma ir orgānu sistēma, kas nodrošina vielu transportu augstāk attīstīto dzīvnieku 

organismos. 

 Mugurkaulniekiem pa artērijām plūst tikai arteriālas asinis 

 Kapilāri ir tikai tiem organismiem, kuriem ir vaļēja asinsrites sistēma 

 Četrkameru sirds ir raksturīga tikai homotermiem dzīvniekiem 

 Asinis transportē ne tikai skābekli un ogļskābo gāzi, bet arī hormonus un barības 

vielas 

 

13. jautājums. 

Novērtē apgalvojumus par dzīvnieku valsts pārstāvju šūnām! 

 
Visās dzīvnieka šūnās ar saglabātu kodolu ir vienāds ģenētiskās informācijas 

daudzums, bet atšķiras ekspresēto gēnu aktivitāte 

 Vielu apmaiņa visām dzīvajām dzīvnieku šūnām notiek izmantojot ūdens vidi 

 Saistaudos (cīpslās, skrimslī) lielāko daļu audu masas veido dzīvas šūnas 

 Eritrocīti, leikocīti un trombocīti – tās visas ir dzīvas šūnas 

 

14. jautājums. 

Attēlā redzams elektrokardiogrammas pieraksta fragments. 

 QRS zoba pieraksta laikā sirds viru 

vārstuļi ir slēgti 

 

 Pēc T viļņa sirds viru vārstuļi ir atvērti 

 Bradikardijas laikā intervāls starp diviem 

pierakstītiem R zobiem ir samazināts 

 QRS zobs seko depolarizācijas viļņa 

izplatībai no atrioventrikulārā mezgla 

 

15. jautājums. 

Jaunu sugu veidošanās ir pakāpenisks process. Kuras no sekojošajām situācijām var veicināt jaunu 

sugu veidošanos? 

 Pakāpeniskas izmaiņas dzīvotnē 

 Specializēšanās, lai pielāgotos jaunai ekoloģiskajai nišai 

 Jaunu mutāciju parādīšanās 

 Jaunas konkurentu sugas parādīšanās dzīvotnē 

 

16. jautājums. 

Gada dzīvotne 2019 ar dažādu sugu, izmēru un vecuma kokiem un kritalām ir neaizstājama 

dzīvotne daudzām apdraudētām sugām, īpaši sūnām, ķērpjiem, sēnēm un vabolēm, kā arī putniem. 

 Šāda veida dzīvotņu skaits Latvijā samazinās 

 Šādās dzīvotnēs dominē skujkoki, bet sastopami arī lapu koki 

 Šādās dzīvotnēs ligzdas mēdz veidot tādi reti sastopami putni kā melnais stārķis un 

melnā dzilna 

 Gada dzīvotne 2019 ir īpaši būtiska dzīvesvieta Gada putnam 2018 
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17. jautājums. 

Lactobacillus ģints baktērijas ir pienskābes baktērijas – tās pārvērš cukurus pienskābē. 

Laktobaktērijas ir svarīga cilvēka mikrobioma sastāvdaļa – tās sastopamas, piemēram, gremošanas 

traktā un dzimumorgānu sistēmā biofilmu veidā. Sievietēm Lactobacillus ģints baktērijas sastāda 

pat lielāko daļu vaginālā mikroorganismu kopuma. Laktobaktērijas pasargā saimniekorganismu no 

patogēnu invāzijas, savukārt saimniekorganisms nodrošina baktērijas ar uzturvielām. Attēlā 

redzamas Lactobacillus ģints baktērijas elektronu mikroskopā.  

 Lactobacillus ģints baktērijas pēc formas ir 

koki 

 

 Lactobacillus ģints baktērijas plaši izmanto 

probiotiku, piemēram, jogurtu, ražošanā 

 Lactobacillus biofilmu veidošanās cilvēka 

zarnu traktā liecina par patogēnu invāziju 

 Izmantojot Lactobacillus ginekoloģiskās 

svecītes, antibiotiku lietošanas laikā iespējams 

izvairīties no vaginālās piena sēnes 

patoloģiskas savairošanās 

 

18. jautājums. 

Attēlā attēlota DNS amplifikācijas metode – polimerāzes ķēdes reakcija (Polymerase Chain 

Reaction, PCR). Tās pamatā ir abu DNS spirāļu denaturācija (solis 1) un saistīšanās ar katrai DNS 

dubultspirāles ķēdei komplimentāru praimera sekvenci (solis 2), kas ļauj amplificēt DNS fragmentu 

starp praimeru pāri ar DNS polimerāzes palīdzību (solis 3). 

 Solis 1 prasa augstāku temperatūru nekā 

solis 2 

 

  Solis 3 ir enzīma katalizēta reakcija 

 Lai sintezētu komplementāro DNS ķēdi 

solī 3, reakcijai nepieciešami sekojoši 

nukleotīdi – A, G, C un U 

 Ja dotā DNS sekvence ir 

5’AGCAACGGCGCAAAGGGCCCC

AGGCCCGC 3’ un PCR reakcijai 

pievieno ribonukleotīdus A, G, C, U 

kopā ar RNS polimerāzi un inkubē 

optimālos reackcijas apstākļos, tad pēc 

25 reakcijas cikliem būs iegūtas 

vairākas RNS dubultspirāles kopijas. 

Zināms, ka RNS polimerāzei nav 

nepieciešami praimeri. 

 



VBO 23.01.2019.                               Tests, 11. klase                                      KODS 

11. klase 

7 

 

19. jautājums. 

Attēlā parādīta eksperimenta shēma. (A) Tāla sīkplikstiņš A.thaliana (mazākais augs pa kreisi) un 

tabakas augs N.benthamiana (lielākais augs pa labi) ir savā starpā saistīti ar vijīgu parazītisko augu 

Cuscuta (dzeltenās vijas). Parazītaugs veido savienojumu starp abu saimniekaugu vadaudiem. 

Attēlotajā eksperimentā A.thaliana tika pakļauts kukaiņu uzbrukumam vai atstāts kukaiņu neskarts. 

Pēc tam mērīta tripsīna proteāzes inhibitora (TPI) aktivitāte tabakas augā (B) un citu kukaiņu 

(Spodoptera litoralis kāpuru) spēja augt (masa/mg) uz tabakas auga. Zināms, ka tripsīna proteāzes 

ir svarīgas kukaiņu spējā sagremot auga materiālu. 

 
 Ja  A.thaliana iepriekš pakļauts kukaiņu uzbrukumam, tad savienotais tabakas augs 

sintezēs būtiski lielāku daudzumu savienojuma, kas bloķē kukaiņu spēju baroties uz 

tabakas auga 

 Kukaiņu uzbrukums izraisa jaunu savienojumu sintēzi A.thaliana, bet ne N. 

benthamiana 

 S.litoralis masa ir būtiski mazāka, ja tabakas augs nav saņēmis kukaiņu izraisīto 

signālu no A.thaliana 

 Ja tabakas augs nav saņēmis kukaiņu izraisīto signālu no A.thaliana, tabakas augā 

tripsīna inhibitora molekulas nav atrodamas 

 

20.jautājums. 

Zemāk ir dota DNS dubultspirāles bāzu pāru secības transkribētais fragments no sākuma līdz 

beigām, kā arī RNS kodonu un atbilstošo aminoskābju tabula. Transkribētais fragments satur tikai 

vienu eksonu. 

 Kodējošā ķēde ir 

zemāk attēlotā DNS 

ķēde no 5’ uz 3’  

 

 Translētā proteīna 

izmērs no 

transkribētās mRNS 

ir 18 aminoskābju 

garš, jo pēdējais ir 

STOP kodons 

 Translētā proteīna 

izmērs no 

transkribētās mRNS 

ir 13 aminoskābju 

garš 

 Ceturtā aminoskābe 

translētajā proteīnā ir 

glicīns 
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21.jautājums. 

Cilvēka gremošanas sistēmās izdala dažādus gremošanas fermentus un sašķeltās barības vielas 

absorbē zarnu epitēlija šūnas. 

 
Glikoze no zarnas lūmena tiek transportēta enterocītos ar enerģiju patērējošu 

mehānismu 

 Cilvēkiem ar D vitamīna trūkumu zarnās ir traucēta dzelzs uzsūkšanās 

 Kuņģa un aizkuņģa dziedzera peptidāzēm ir atšķirīgs optimālais darbības pH 

 
Miera stāvoklī drīz pēc ēdiena uzņemšanas cilvēka metabolisms ir bazālā metabolisma 

līmenī, ja vien netiek veikta fiziska slodze 

 

22. jautājums. 

Skolēns saņēma uzdevumu izveidot eksperimentu no dotiem materiāliem. Tika nodrošināta sterila 

šķidrā baktēriju barotne, amoksicilīna šķīdums (pussintētisks penicilīns) adekvātā koncentrācijā, 

filtrēts T4 bakteriofāga vīrusu saturošs šķīdums, zarnu nūjiņas (E. coli) tīrkultūra un 4 sterili 

stobriņi. Skolēns izveidoja 4 dažādus maisījumus un fiksēja novērojumus eksperimenta sākumā un 

pēc stobriņu inkubācijas 1 stundu 37oC temperatūrā, rezultātus fiksēja un shematiski attēloja attēlā. 

* izmaiņas šķīdumu duļķainībā ir vizuāli labi redzamas un attēlā shematiski tiek ilustrētas ar 

atšķirīgu pelēko nokrāsu. Barotnes saduļķošanos izraisa gan baktēriju augšana, gan uzturvielu 

metabolizēšana. 

Zināms, ka E. coli dabiskais celms (Wild type) ir jutīgs pret amoksicilīnu, kas izraisa baktēriju šūnu 

lizēšanos, kā arī T4 bakteriofāgs vairojas tikai lītiskā ciklā ar 15 – 40 minūšu replikācijas laiku un 

nav iepriekš sastapies ar izdalīto E. coli celmu. 

 
Tīra 

barotne 

(A) 

Barotne 

+ amoksicilīns 

+ E. coli 

tīrkultūra 

(B) 

Barotne 

+ T4 

bakteriofāgs 

+ E. coli 

tīrkultūra (C) 

Barotne 

+ E. coli tīrkultūra 

(D) 

Novērojums eksperimenta sākumā 

 

Novērojums pēc 1 stundas 

inkubācijas perioda 

 Izdalītais E. coli celms ir Wild type 

 T4 bakteriofāgs ir lizējis visas baktērijas drīz pēc inkubācijas perioda sākuma 

 Lai novērtētu mainīgā iedarbību uz baktērijām B stobriņā, D stobriņš kalpo kā negatīvā 

kontrole un C stobriņš kalpo kā pozitīvā kontrole 

 Pēc inkubācijas perioda izmaiņas stobriņos nebūtu novērojamas, ja inkubācijas 

temperatūra būtu 4oC 
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23. jautājums. 

Attēlā redzams kāds ūdenī mītošs organisms. 

 Šīs organismas kārtas pārstāvji 

sastopami arī Latvijā 

 

 Šim organismam ir tikpat daudz 

asinsrites loku kā delfīnam 

 Šis organisms urīnu izvada caur kloāku 

tāpat kā putni 

 Gan attēlā redzamais organisms, gan 

zivis vairojas ūdenī 

 

24. jautājums. 

Attēlā redzami dažādi ziedaugi un sūnas. 

 Visi attēlā redzamie augu ziedi ir 

divdzimuma 

 

 Visi attēlā redzamie augi ir 

viengadīgi 

 Attēlā redzams rožu dzimtas augs 

 Nevienam no attēlā redzamajiem 

augiem nav vadaudu 

 

25. jautājums. 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība par 2019.gada putnu izvēlējusies mežirbi Bonasa bonasia. 

 Pēc barošanās veida mežirbe ir visēdājs 

 Mežirbes viedo monogāmus pārus 

 Mežirbes parasti dēj vienu līdz divas olas 

 Mežirbes pieder vistveidīgo kārtai 

 


