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1. uzdevums

1.1. Aplūko komiksus krāsainajā izdrukā. Kādi orgāni tur ir attēloti? Ieraksti orgāna nosaukumu 
zem tā attēla un vārda sekojošajā tabulā! (2,5 p.)  

Anna Olafs

      Pēteris

Alberts     Viktors

1.2. Vai Olafs un Pēteris akmeņus taisa no vienas un tās pašas vielas? Jā/Nē  (0,5 p)

1.3. Kuri no komiksā redzamajiem orgāniem izdala gremošanas sulas, kas satur gremošanas 
enzīmus? (1 p.)  ________________________________________________________

1.4. Paskaidro, kas ir pankreatīts un kādēļ žultsvada nosprostojums var to izraisīt? (1 p) 
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1.5. 1. tabulā atbilstoši norādītajam gremošanas dobumam norādi attiecīgo gremošanas sulu, kas 
tajā izdalās no dziedzeriem. Izmantojot 2. tabulu, aprēķini, cik katras sulas nonāk zarnu traktā 70 
kg smagam, pieaugušam veselam cilvēkam vienā diennaktī. Atceries, vienā gremošanas dobumā 
var nonākt vairākas gremošanas sulas! (3 p)
1. tabula

Gremošanas 
dobums

Gremošanas sula Daudzums (ml)

Mutes dobums

Kuņģis

Tievās zarnas (t.sk. 
12-pirkstu zarna)

2. tabula
Dziedzeris Izdalītais šķidrums diennaktī, 

L/100 kg

Siekalu dziedzeri 1

Kuņģa sieniņas 2

Aizkuņģa dziedzeris 1,5

Aknas, žults 1

Zarnu epitēlijs 2
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1.6. Aplūko šī cilvēka diennakts ūdens bilanci
Uzņemtais ūdens, L Zaudētais ūdens, L

Dzērieni 1,2 Ar urīnu 1,4

Ēdiens 1 Ar sviedriem 0,5

Metaboliskie procesi 
šūnās

0,3 Izelpotajā gaisā 0,4

Kopā 2,5 Ar fēcēm 0,2

Kopā 2,5

Aprēķini cik litru šķidruma katru diennakti nonāk gremošanas traktā, parādi aprēķinu gaitu (1 p) 
____________________________________________________________________________ 
Aprēķini, cik daudz ūdens tiek izvadīts no gremošanas trakta ārvidē _________. (0,5 p)
Paskaidro, kur paliek ūdens starpība _________________________________________
_______________________________________________________________________ (1 p)
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2. uzdevums

2.1. Nitrogenāze ir enzīms, kas plaši sastopams gumiņbaktērijās, zilaļģēs un daudzos citos 
prokariotos. 
Nitrogenāzes katalizētā reakcija gumiņbaktērijās ir šāda:
N2 + 8e- + 8H+ + 16ATP = 16ADP + 16Pi + 2NH3 + H2

Kā sauc nitrogenāzes katalizēto reakciju slāpekļa ciklā? __________________________ (1 p)

Poļu un Nīderlandes zinātnieki pētīja nitrogenāzes aktivitāti (saražotā NH3 daudzums laika vienībā 
uz mg šūnas proteīna) gumiņbaktērijās (Rhizobium sp.) skābekļa klātbūtnē, kā arī ATP/ADP 
attiecību. Rezultātus viņi apkopoja 1. attēlā

1.attēls.
Zinātnieki mainīja skābekļa patēriņu Rhizobium 
kultūrai un noteica nitrogenāzes aktivitāti un 
ATP/ADP attiecību. Rezultāti attēloti grafiski, 
kur ar tukšiem simboliem attēlota nitrogenāzes 
aktivitāte, bet ar pilnajiem – ATP/ADP attiecība.

2.2. Balstoties uz pētījuma rezultātiem un savām zināšanām, sniedz atbildes uz jautājumiem: 
2.2.1. Kāpēc pieaugot skābekļa patēriņam, ATP/ADP attiecība pieaug? (1 p)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.2.2. Vai nitrogenāzes aktivitāte var stimulēt skābekļa patēriņu? Pamato savu atbildi (1,5 p)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.2.3. Pie kāda skābekļa patēriņa nitrogenāze ražo visvairāk NH3? Paskaidro, kādēļ tā notiek (1,5 p)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.3. Pētnieki četrām mēģenēm ar atšķirīgu barotņu sastāvu, kas saturēja (+) vai nesaturēja 
(-) slāpekļa (N) un oglekļa avotus (C), pievienoja Rhizobium kultūru.  Kas būs novērojams pēc 
nedēļas, ja mēģenes novietoja gaisā +30°C. Rezultāti redzami 2. attēlā, ar tumšāku krāsu atzīmētas 
baktērijas.
Izvēlies, kā izskatījās mēģene katras barotnes gadījumā, katrā 2. attēla tukšajā ailē ierakstot 
tikai vienu iespējamo mēģeni (A-E), burti var atkārtoties. (2 p)
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2.4. Britu un ASV zinātnieki mēģināja noskaidrot, vai un kā augs regulē gumiņbakēriju darbību. 
Eksperimentu rezultāti apkopoti nākamajos divos attēlos.

Ir zināms, ka gumiņos skābekli pārnes leghemoglobīns – hemoglobīna analogs, kas transportē 
skābekli. Leghemoglobīna hēma daļu sintezē baktērija, bet proteīna – augs. 
Balstoties uz eksperimenta rezultātiem un savām zināšanām, atbildi uz jautājumiem.
2.4.1. Kādēļ augi veido gumiņus ar gumiņbaktērijām? (1 p)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.4.2. Vai augi, kam raksturīgi gumiņi, var izdzīvot bez tiem? Paskaidro savu atbildi! (1,5 p) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.4.3. Vai gumiņbaktērijas var izdzīvot bez augiem? Paskaidro savu atbildi! (1,5 p) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.4.4. Kāpēc eksperimentos izmantoja argonu? (1 p)
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.4.5. Prognozē, kā mainīsies gumiņbaktēriju daudzums auga saknēs, salīdzinot ar N2:O2 un Ar:O2 
gāzu maisījumiem, ja auga saknes ar gumiņiem turēs skābekļa un hēlija maisījumā? (1 p)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.4.6. Par ko varētu liecināt tas, ka gumiņbaktēriju daudzums dažādās atmosfērās inkubētiem 
augiem atšķīrās? (1 p) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.5. Zinātnieki secināja, ka augi spēj regulēt gumiņbaktēriju daudzumu ar skābekļa pieejamības 
palīdzību. Kādi varētu būt divi mehānismi, kā tas varētu notikt? Pamato savu atbildi, balstoties uz 
uzdevumā doto informāciju. (2 p)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.6. Gumiņbaktērijas ir saistītas ar noteiktiem augu orgāniem. No 5. attēla (A – D ) izvēlēties to, 
kurā ir redzams auga orgāns, kas varētu veidot gumiņu. Uzraksti, kas tas ir par orgānu (1,5 
p)

A B

5. attēls
Kods (A-D) __________

Orgāna nosaukums 
____________________

C D

5/8



VBO 21.01.2015                               Uzdevumi 11. klase                                KODS

2.7. Izpēti ar gumiņbaktērijām inficēta auga orgāna šķērsgriezumu 6. attēlā!

6. attēls Norādi ar bultām 
attēlā struktūras:
A – gumiņbaktēriju 
kolonijas,
B – koksnes vadaudi,
C – pamataudi, 
D – segaudi,
E – lūksnes vadaudi 
(2,5 p.).
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3. uzdevums

3.1. Izvērtē apgalvojumus kā patiesus (P) vai aplamus (A) (3 p)
Dzimumvairošanās nodrošina lielāku daudzveidību pēcnācējiem. P/A
Bedzimumvairošanās ir evolucionāri senāka. P/A
Dzimumvairošanās procesā vienmēr saplūst divu organismu šūnas P/A

3.2. 18. gadsimta vācu biologs Ernsts Hekels ir pazīstams ne tikai ar saviem izsmalcinātajiem dabas 
zīmējumiem, bet arī ar savu hipotēzi "ontoģenēze atkārto filoģenēzi", kas apgalvo, ka katra 
organisma individuālā attīstība atkārto tā evolucionāro attīstību. Lai gan šī hipotēze nav pilnibā 
pareiza, tomēr mugurkaulnieku embrioģenēzē var novērot vairākas stadijas, kas atgādina citu tipu 
dzīvniekus.

Aplūko cilvēka zigotas pirmās dalīšanās 
stadijas un atbildi uz jautājumiem
Kā dalās attēlā redzamās šūnas - mitotiski vai 
mejotiski? __________ (0,5 p)

Kurš dzīvnieku tips neattīstās tālāk kā ar A 
apzīmētā zigotas attīstības stadija? 
___________________________ (1 p)

Kāda orgānu sistēma veidojas no ar bultu 
apzīmētās struktūras gliemjiem un veltņtārpiem.
__________________________ (1 p)

3.3. Dzimumu noteikšana. Lai gan mums visierastākā dzimuma noteikšanas sistēma ir cilvēkam 
piemītošā XY dzimumhromosomu sistēma, dzīvniekiem ir daudz un dažādas sistēmas kā tiek 
noteikts dzimums. 
Pastāv dzīvnieki, kuriem dzimuma veidošanos ietekmē apkārtējie vides apstākļi, piemēram, 
krokodili, kur vides temperatūra nosaka kāda dzimuma mazuļi izšķilsies no olām.
Pastāv arī vairākas dzimuma noteikšas sistēmas, kur izšķirošās ir dzimumhromosomas.
Šīs sistēmas var iedalīt trīs grupās.
 

A sistēma - sievišķajam dzimumam ir dažādas 
dzimumhromosomas, bet vīrišķajam vienādas.

B sistēma -  sievišķajam dzimumam ir vienādas 
dzimumhromosomas, bet vīrišķajam dažādas.

C sistēma - Dzimumu nosaka dzimumhromosomu skaits, 
sievišķajiem īpatņiem ir divas dzimumhromosomas, vīrišķajiem - 
viena.

Aplūko attēlu. Izvēlies pareizo dzimuma noteikšanas sistēmu 
(A, B vai C) katram no attēlotajiem piemēriem. (2 p)

Cilvēks _____
Vista ____
Augļu mušas ____
Sienāzis _____
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3.4. Uzraksti - kuras šūnas nosaka, ka īpatnis ir sievišķais vai vīrišķais dzimums(1 p) 
________________________________________________
3.5. Kādas atšķirības šīm šūnām ir dzimumu starpā? (1 p) _________________________________
________________________________________________________________

3.6. Dzīvnieku valstī dažādiem dzīvnieku tipiem tiek novērota partenoģenēze - spēja radīt 
pēcnācējus no neapaugļotām olšūnām. 

Pastāv vairākas kukaiņu sugas, kuras vairojas partenoģenētiski. Mātītes dēj neapaugļotas olas, no 
kurām izšķiļas turpmākie kukaiņi.
Tā kā kukaiņiem pastāv vairākas dzimuma noteikšanas sistēmas, izvērtē kāda dzimuma pēcnācēji 
(mātītes, tēviņi, hermafrodīti) izšķilsies katrā gadījumā un uzraksti to dzimumhromosomu 
sadalījumu un ploiditātes rādītāju (n vai 2n). (4,5 p)

3.6.1. Kukainis ar C dzimumu noteikšanas sistēmu. Mātītēm olšūnas veic pilnu mejozi. 
Izšķilsies _______. To ploiditātes rādītājs ir _____ .
3.6.2. Kukainis ar C dzimumu noteikšanas sistēmu. Mātītēm olšūnas neveic pilnu mejozi, tās tiek 
apturētas telofāzes I beigās.
Izšķilsies ________________. To ploiditātes rādītājs ir _____ .

3.6.3. Kukainis ar B dzimumu noteikšanas sistēmu. Mātītēm olšūnas veic pilnu mejozi, bet olšūnu 
hromosomu skaits tiek dubultots pēc telofāzes II.
Izšķilsies ______________. To ploiditātes rādītājs ir _____ .

3.7. Zinātnieki pētīja lapseņu populāciju, kas ilgstoši vairojas tikai partenoģenētiski. Lapseņu 
populācijā bija sastopamas tikai mātītes. 
3.7.1. Izvēlies, kāda dzimuma īpatņi izšķīlās no neapaugļotajām olām šai lapseņu sugai 
(sievišķie/hermafrodīti/vīrišķie). (1 p) __________________

3.7.2 Ja lapsenēm iedeva antibiotikas, populācijā parādījās arī tēviņi. Izdomā un apvelc to hipotēzi, 
kura vislabāk izskaidro novēroto efektu. (1 p)

a) Lapsenes ar antibiotikām vairojās lēnāk un populācijā paguva attīstīties arī tēviņi
b) Antibiotikas iznīcināja baktērijas lapseņu zarnu traktā un lapsenes spēja sagremot koksni
c) Antibiotikas iznīcināja parazītiskas baktērijas lapseņu dzimumorgānos, kur baktērijas nogalināja 
visus spermatazoīdus
d) Antibiotikas iznīcināja parazītiskas baktērijas lapseņu dzimumorgānos, kur baktērijas izmainīja 
dzimumorgānu ražotās šūnas. 

3.7.3. Salīdzini divas lapseņu populācijas: 1. populācija, pirms antibiotiku lietošanas un 2. 
popoulācija - vairākas paaudzes pēc antibiotiku lietošanas, kad populācijā ir sastopami arī tēviņi. 
Kurai no populācijām piemitīs dotā īpašība un paskaidro kāpēc (3 p)

A. ___ populācija būs izturīgāka pret slimībām, jo _________________________________
_____________________________________________________________________

B. _____populācijai būs lielāka iespēja izdzīvot, ja strauji mainīsies vides apstākļi, jo
____________________________________________________________________

C.  ____populācijā ir liela varbūtība, ka divu īpatņu ģenētiskā informācija būs līdzīga, 
Jo __________________________________________________________________
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