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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 pareizu 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 36. Valsts bioloģijas olimpiāde
Atbildes: 

A A P P

- Olimpiādes pirmajā dienā ir atklāšana un laboratorijas darbi
- Olimpiādes talismans ir bebrs
- Bioloģijas olimpiāde nekad nenorit vienlaicīgi ar ķīmijas vai fizikas olimpiādēm
- Valsts bioloģijas olimpiāde ir notikusi jau 60 reizes

Piemērā pareizi ir novērtēti trīs no četriem apgalvojumiem un par 0. jautājumu tiktu iegūts 1 
punkts

1. jautājums
Mitohondriji ir šūnas organoīdi, kuri nodrošina eikariotiskās šūnas ar enerģiju ATP veidā.

Atbildes: 

p p a a

- Mitohondrija iekšējai membrānai ir daudz lielāka virsma nekā mitohondrija ārējai membrānai
- Sirds muskuļu šūnās ir ļoti daudz mitohondriju
- Mitohondrijiem nav sava ģenētiskā materiāla
- Glikolīze notiek mitohondrijos

2. jautājums
Gludais endoplazmatiskais tīkls ir šūnas endoplazmatiskā tīkla daļa, kas iesaistās lipīdu sintēzē, 
ogļhidrātu vielmaiņā, veic šūnās iekļuvušo svešo vielu (medikamentu, toksīnu, u.c.) detoksikāciju.

Atbildes: 

a p p p

- Gludais endoplazmatiskais tīkls iesaistās olbaltumvielu biosintēzē
- Gludajā endoplazmatiskajā tīklā notiek steroīdo hormonu sintēze
- Gludais endoplazmatiskais tīkls ir īpaši attīstīts virsnieru garozas šūnās
- Vielas no gludā endoplazmatiskā tīkla uz Goldži kompleksu transportē ar vezikulu jeb pūslīšu 
palīdzību.
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3. jautājums
Organisma augšanai nepieciešami slāpekļa un oglekļa avoti

Atbildes: 

p p a a
- Glikoze, fruktoze un saharoze var tikt izmantoti kā oglekļa, bet ne slāpekļa avoti
- Organismi amonija sulfītu, amonija hlorīdu un kālija nitrītu var izmantot kā slāpekļa avotus
- Gaisa slāpeklis (N2) ir tipisks slāpekļa avots eikariotiem
- Aminoskābes var tikt izmantotas tikai kā slāpekļa, bet ne oglekļa avoti

4. jautājums
Elektronu transporta ķēde ir struktūra, kas piedalās enerģijas ieguves procesā šūnā.

Atbildes: 

a p a p

- Rūgšanas procesam nepieciešama aktīva elektronu transporta ķēdes darbība
- Mitohondrijos un hloroplastos elektronu transporta ķēde veic vienu un to pašu funkciju
- Elektronu transporta ķēde ir sastopama vīrusos
-  Skābeklis var darboties kā terminālais elektronu akceptors elektronu transporta ķēdē

5. jautājums
Dota kāda iekššūnas regulācijas kaskāde (skat att.), kur O aktivē P, P bloķē R, R aktivē S. S ir 
transkripcijas faktors, kas veicina enzīma, kas šķeļ saharozi ekspresiju. Enzīms tiek sekretēts ārpus 
šūnas.

Atbildes: 

a p a a

- Ja izslēdz gēnu, kas kodē R, samazinās  saharozes daudzums ārpus šūnas
- Ja gēnā, kas kodē P, ir delēcija, tad samazinās saharozes daudzums ārpus šūnas
-  Ja palielina proteīna O daudzumu šūnā, samazinās saharozes daudzums ārpus šūnas
- Ja sašķels R ar proteāzi, samazināsies saharozes daudzums ārpus šūnas

6. jautājums
Dota vienpavediena DNS ķēde 3` AAA TAT ACA CCG AGC TTT 5`.

Atbildes: 

a a a p

- Dotā ķēde būs komplementāra DNS ķēdei 3` TTT ATA TGT GGC TCG AAA 5`.
- Dotajai ķēdei būs komplementāra RNS ķēde 5` UUU AUA UGU GGC UCG UUU 3`.
- Dotā ķēde nebūs komplementāra DNS ķēdei 3` AAA GCT CGG TGT ATA TTT 5`.
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- Ja dotajai DNS ķēdei pievieno komplementāru DNS ķēdi, tad adenīna nukleotīdu procentuālais 
daudzums iegūtajā DNS dubultspirālē ir 33,33%.

7. jautājums
Dota pele ar genotipu AABbCCDdee.

Atbildes: 

a a p p

- Dotā pele ir homozigota 2 gēnu pāros.
- Dotā pele ir heterozigota 3 gēnu pāros.
- Sakrustojot 2 peles ar šādu genotipu, var iegūt 9 dažādus genotipus.
- Pieņemot, ka visiem šiem gēniem ir raksturīga nepilnīga dominēšana, krustojot 2 peles ar šādu 
genotipu, būs iespējami 9 dažādi fenotipi.

8. jautājums
No pacienta asinīm tika izdalīts vīrusa DNS. Pēc tam veikta sekvenēšana un izdalītā vīrusa DNS 
salīdzināta ar references genomu (standartu, kas saglabāts datu bāzē). Attēlā: Ref – references 
genoma fragments, Paraugs – no pacienta izdalītā vīrusa genoma fragments. Ar punktiem parauga 
sekvencē apzīmēti sakrītošie nukleotīdi, ar svītriņām references sekvencē – nukleotīdi, kuriem nav 
analogu.

Atbildes: 

a p p a

- Parauga genoma fragmentā veidojas STOP kodons
- Parauga genoma fragmentā ir punktveida mutācija
- Parauga genoma fragmentā ir trīs aminoskābju kodonu insercija
- Parauga genoma fragmentā mutācijas izraisa lasīšanas rāmja nobīdi
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9. jautājums
Ir zināms, ka, pieaugot mikroRNS mir-399 ekspresijai augos, palielinās uzņemtā fosfora daudzums. 
Eksprerimentā tika izmantots savvaļas tipa augs un divi mutanti augi, kuros tiek pārekspresēts mir-
399. Tika noteikts uzkrātā fosfora daudzums dzinumos (skatīt attēlā). 1 – savvaļas tipa augs, 2 un 3 
– mutantie augi.

Atbildes: 

a p p a

- Mutanta 2 fenotipu varētu noteikt delēcija mir-399 
gēnā.
- Mutanta 3 fenotipu varētu noteikt viena nukleotīda 
insercija mir-399 gēna sākumā.
- Mutanta 3 fenotipu varētu noteikt nonsense mutācija 
mir-399 gēnā.
- Mutanta 2 fenotipu nosaka divu nukleotīdu insercija mir-399 gēna sākumā.

10. jautājums
Nozīmīgākie bioķīmiskie cikli ir slāpekļa, sēra, fosfora un oglekļa aprite. Tiem ir vairākas būtiskas 
atšķirības, piemēram, lielākās elementu rezerves atrašanās vieta

Atbildes: 

p a p p

- Sēra lielākās rezerves ir iežos saliktu vielu veidā
- Fosfora lielākās rezerves ir atmosfēras gaisā
- Oglekļa lielākās rezerves ir hidrosfērā
- Slāpekļa būtiskākā rezerve atrodas atmosfēras gaisā

11. jautājums
Dzīvnieku vielmaiņas galaprodukti ir dažādi slāpekļa savienojumi, kas tiek izvadīti no organisma, 
jo tie var būt toksiski. Galvenie slāpekļa atkritumprodukti, ko izdala mugurkaulnieki, ir amonjaks, 
urīnviela un urīnskābe

Atbildes: 

p a p a

- Zīdītāji izdala urīnvielu
- Visi dzīvnieki, kas dēj olas, izdala lieko slāpekli ar urīnvielu
- Lai izvadītu amonjaku, nepieciešams liels ūdens daudzums apkārtējā vidē
- Putni izdala urīnskābi ar lielu ūdens daudzumu
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12. jautājums
Plakantārpu tipā ietilpst apmēram 2000 sugas, kuras tiek iedalītas planāriju, monogeju, trematožu 
un lenteņu klasēs

Atbildes: 

p a p p

- Visi plakantārpi ir hermafrodīti
- Visi plakantārpu tipa dzīvnieki ir parazītiski
- Platais, vēršu un cūkas lenteņi spēj invadēt cilvēku
- Plakantārpiem gāzu apmaiņa notiek caur epitēliju

13. jautājums
 Āzijā sastopamas zivis dūņlēcēji 

Atbildes: 

p p a a

- Šīs zivis spēj uzturēties uz sauszemes
- To acis un krūšu spuras ir piemērojušās 
dzīvei uz sauszemes
- To krūšu spuras un vaļu krūšu spuras ir 
homologi orgāni
- Dūņlēcēji ir visu zīdītāju priekšteči

14. jautājums
Putnu klases dzīvnieku uzbūve ir pielāgota lidošanai. Salīdzinot tos ar rāpuļu klasi, ir vērojamas 
vairākas atšķirības anatomijā

Atbildes: 

p p p a

- To muskulatūra ir diferencētāka kā rāpuļiem
- Kakla reģions ir ļoti kustīgs
- Skeleta kauli mēdz būt dobi
- Putna trīskameru sirds nodrošina ātrāku asiņu cirkulāciju nekā rāpuļu divkameru sirds.
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15. jautājums
Attēlos redzamajiem organismiem ir vairākas kopīgas īpašības

Atbildes: 

p a p a

- Raksturīgs nekustīgs dzīves veids
- Tie ir eikariotiski un autotrofi organismi
- Tie barības vielas absorbē
- Abi organismi izvada lieko slāpekli kā urīnvielu

17. jautājums
Augus, atkarībā no tiem nepieciešamā ūdens daudzuma, iedala hidrofītos, higrofītos, mezofītos un 
kserofītos

Atbildes: 

p a p a

- Higrofīti ir purvu augi
- Higrofīti ir sūnas un lēpes
- Mezofīti lielākoties ir meža augi
- Latvijā nav sastopami kserofīti

18. jautājums
Aplūko attēlu.

Atbildes: 

a p a a

- Šis organisms ir sastopams tikai Rīgas jūras līcī
- Tas aug ūdenī, piestiprinājies pie substrāta
- Tam ir raksturīga polipa un brīvi peldoša attīstības stadija
- Organisms ir pieskaitāms pie sārtaļģēm
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19. jautājums

Ar spiediena kameras (attēlā A) palīdzību, iespējams mērīt auga turgoru. Auga paraugs tiek ievietots 
kamerā, kurā ar saspiesta gaisa palīdzību paaugstina spiedienu, tikko no stumbra sāk sūkties ārā sula 
– veic nolasījumu no spiediena mērierīces. Attēlā B apkopoti rezultāti, kas iegūti. mērot dažādu 
augu stumbru spiedienus

A

B 

Atbildes: 

p a p p

- Nomērīto stumbra spiedienu nosaka šūnsulas osmotiskais spiediens
- Tuksneša augu stumbros novēro viszemāko spiedienu
- Saldūdens un sāļūdens augu stumbra spiedieni atšķiras.
- Sāļūdens augu šūnās ir augsts osmotiskais spiediens, kas pasargā tos no izžūšanas
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20. jautājums
Zieds sastāv no augļlapām, kauslapām, vainaglapām un putekšņlapām. Šo daļu daudzumu ziedā 
izsaka ar zieda formulu

Atbildes: 

p p p p

- Zieda sterilo daļu veido vainaglapas un kauslapas
- Zieda fertilo daļu veido augļlapas un putekšņlapas
- Kauslapas zieda formulā apzīmē ar Ca vai K, vainaglapas ar Co vai V
- Saaugušas zieda daļas liek iekavās21. Jautājums

21.jautājums
Urīna analīze ļauj konstatēt organisma endokrīnos vai citus metabolisma traucējumus un nieru 
disfunkciju.

Atbildes: 

p a p p

- Glikoze urīnā var liecināt par diabētu.
- Olbaltumvielu trūkums urīnā var liecināt par kapilāru bojājumu.
- Leikocīti urīnā var liecināt par urīnceļu infekciju.
- Neskartu eritrocītu klātbūtne urīnā var liecināt par urīnceļu asiņošanu.

22. jautājums
Plaušu funkcionēšanu iespējams modelēt ar attēlā redzamā mehānisma palīdzību.

Atbildes: 

a a p p

- Attēlā apzīmētais ar b – ir plaušas, bet a – diafragma
- Lai dotais eksperiments izdotos, pudelē jānodrošina pozitīvs spiediens (virsspiediens).
- Eksperimentālā modeļa “ieelpotā gaisa” tilpums būs tieši proporcionāls b iestiepumam. 
- Ja spiediens starp pudeles iekšieni un ārvidi izlīdzinātos, tad modelis vairs nedarbotos
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23. jautājums
Attēlā dota spirogramma, ar 1, 2, 3 un 4 apzīmēti dažādi plaušu tilpumi. 

Atbildes: 

a p p p

- 2 ir izelpas rezerves tilpums.
- 4 ir izelpas rezerves tilpums.
- Ja no 1 atņem 2 un 4, iegūst elpošanas tilpumu.
- Saskaitot 2, 3 un 4, iegūst plaušu dzīvības tilpumu.

24. jautājums
Asins plūsmu (Q) aprēķina kā attiecību no spiediena starpības starp asinsvada 
galiem (ΔP) un plūsmas prestestības R (skatīt formulu).
Pretestība (R) ir atkarīga no asinsvada garuma (L), asins viskozitātes (η) un 
asinsvada rādiusa (r) (skatīt formulu).

Atbildes: 

p a a p

- Jo lielāks rādiuss, jo lielāks Q.
- Jo lielāks asinsvada garums, jo lielāks Q.
- Jo mazāka spiedienu starpība, jo lielāks Q.
- Jo mazāks R, jo lielāks Q.

25. jautājums
Ar bioindikācijas palīdzību ir iespējams veikt vides kvalitātes novērtējumu. Par bioindikatoriem var 
izvēlēties dažādu organismu grupu pārstāvjus. Tomēr ne visas sugas var būt piemēroti bioindikatori. 
Kuri būtu piemēroti bioindikatori?

Atbildes: 

a p p a

- Organismi, kas ir plaši izplatīti atšķirīgās vidēs
- Organismi, kas vienā vidē ir maz sastopami, bet citā bieži
- Organismi, kas ir jutīgi pret piesārņojumu
- Organismi, kas nav jutīgi pret piesārņojumu 
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