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Apgalvojums

12 11 10 9

A
- Dzeltenais tārtiņš ligzdo niedrājos kopā ar tādiem putniem, kā lielais dumpis (Botaurus stellaris), bārdzīlīte (Panurus 
biarmicus) un Seivi ķauķis (Locustella luscinoides) 12 10

A - Gan Amara apricaria, gan Pluvialis apricaria ir pieder tārtiņu ģintij. 12 11 10 9
P - Dzeltenais tārtiņš barojas ar sīkiem bezmugurkaulniekiem – kukaiņiem, vēžveidīgajiem u.c. 11 9
P - Latvija atrodas dzeltenā tārtiņa ligzdošanas areāla dienvidu daļā 12 10
P - Dzeltenajam tārtiņam raksturīgs dzimumu dimorfisms. 12 11 9
A - Dzeltenā tārtiņa mazuļi ir ligzdguļi. 11 10 9

12 11 10 9
A Attēlā redzamajam augam auglis ir kopauglis 12 10 9
A - Attēlā redzamā auga latīniskais nosaukums ir Trifolium pratensis 10
P - Tauriņziežu dzimtas pārstāvji ir arī pļavas dedestiņa, zemeņu āboliņš un vanagu vīķis; 12 10 9
P - Tauriņziežu dzimtas augu ziedu formula ir K(5) C3+(2) A(9)+1 G1 12 11
P - Attēlā redzamais augs ir invazīva suga Latvijā 11 9
P - Attēlā redzamā auga ziedkopa ir ķekars 11 10 9
A - Tauriņziežu dzimtas augiem uz saknēm raksturīgas gumiņbaktērijas, kuras saista augsnes fosforu 12 11

12 11 10
A - Viena no pētījumu metodēm ir novērojums, to iespējams veikt tikai brīvā dabā 12 11 10

P
- Eksperimentālas darbības rezultātā iespējams iegūt, gan kvantitatīvus jeb izmērāmus, gan kvalitatīvus jeb tikai 
novērojamus datus 12

P - Hipotēze ir pieņēmums par pētījuma rezultātiem. Iegūtie rezultāti to var gan apstiprināt, gan noliegt 12 11 10

A
- Veicot eksperimentu, apstākļus, kurus tā laikā pētnieks maina, sauc par atkarīgo lielumu, bet mērīts tiek neatkarīgais 
lielums. 12 11 10

P - Pētījuma sākumā parasti tiek izvirzīta pētāmā problēma un hipotēze 11 10

12 11 10
A - Attēlā redzamais barošanās tīkls var veidoties tikai sausās pļavās 12 10
P - Organisms A ir heterotrofs 12

[1. attēls] Latvijas Ornitoloģijas biedrība par 2015. gada putnu ir izvēlējusies dzelteno tārtiņu (Pluvialis apricaria). Latvijā ligzdo 
260–460 pāru, Lietuvā 35–45 pāri , Igaunijā 3000–4000 pāru dzelteno tārtiņu.  

[2. attēls] Attēlā redzams tauriņziežu dzimtas lakstaugs, kurš, lai gan ir kultūraugs, daudzviet pārgājis savvaļā.

Veicot pētījumus dabaszinātnēs, tai skaitā bioloģijā, tiek ievērots zinātniskās izziņas ceļš, jeb zinātniskā metode.

[3. attēls] Aplūko attēlā redzamo barošanās tīklu

Klase, kurai jautā
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A - Ja tiek lietoti pesticīdi, tad visvairāk tie uzkrāsies organismā A 12 11 10
P - Šajā barošanās tīklā redzami 3 trofiskie līmeņi 12 11
A - Organismi B un C ir konkurenti 11 10
P - Organisma D populācijas palielināšanās var izraisīt organisma E populācijas samazināšanos 11 10

12 11 10 9
P - Cilvēka imūndeficīta vīruss inficē T limfocītus, tādējādi samazinot to skaitu 12 11 10
P - Gripas vīrusa infekcijas laikā leikocītu daudzums organismā palielinās 12 10 9
A - B limfocīti regulē alerģiskus iekaisumus, fagocitējot alergēnus 12 11
A - Iekaisuma vietā izdalās histamīns, kas veicina asinsvadu sašaurināšanos 12 11
P - Nespecifiskā imunitāte nodrošina, ka cilvēki neslimo ar Āfrikas cūku mēri 11 10
P - Leikocīti ir nepigmentētas asins šūnas ar kodolu 10 9
A - Leikocīti nodrošina asins recēšanu 9
A - No visiem asiņu formelementiem, leikocītu asinīs ir visvairāk 9

12 11
P - Asinis nedrīkst nodot persona, kas slimo ar anēmiju. 12 11
A - Asinsgrupu nosakošie antigēni atrodas trombocītu membrānā. 12 11
P - Asinis nedrīkst nodot presona, kas pārslimojusi vīrusu hepatītu 12

P
- AB (Rh+) asinsgrupas recipientam nenotiek aglutinācija ne ar A (Rh+), ne ar B (Rh+) asingrupas donoru asins 
formelementiem. 12

P - Asinis nevar nodot persona, kas ir jaunāka par 18 gadiem. 11

A
- Grūtniecībā pastāv ar asinsgrupu nesaderību saistītu veselības problēmu risks, ja gan mātei, gan gaidāmajam bērnam ir 
(Rh-) 11

12
P - Baktērijas var būt gan heterotrofas, gan autotrofas 12

A
- Heterotrofās baktērijas ražo organiskās vielas no neorganiskām vielām, bet autotrofās – neorganiskās vielas no 
organiskām 12

A - Ciānbaktērijas ir heterotrofi organismi 12

12 11
A - Gan augu, gan dzīvnieku šūnu šūnapvalki sastāv no polisaharīdiem 12 11
A - Gan augu, gan dzīvnieku šūnās dalīšanās vārpstu organizējošais centrs ir centrosoma 12

Leikocīti ir vieni no asins sastāvā esošajiem formelementiem.

Asins pārliešana ir medicīniska procedūra, kurā vesela cilvēka (donora) asinis ievada slimnieka (recipienta) organismā. Lai kļūtu par 
asins donoru jāatbilst vairākiem nosacījumiem.

Baktērijas ir prokarioti – vienkāršas uzbūves šūnas, bet tām piemīt plaša vielmaiņas daudzveidība.

Gan augu, gan dzīvnieku šūnām ir vairākas kopīgas īpašības un organoīdi ar līdzīgām funkcijām, bet tomēr starp tām ir vairākas 
būtiskas atšķirības
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P - Ieslēgumi, kuros uzkrājas ogļhidrāti un olbaltumvielas, raksturīgi tikai augu šūnām 12
P - Gan augu, gan dzīvnieku šūnās endoplazmatiskais tīkls ir vienīgais organoīds, kurš sintezē fosfolipīdus 12 11
P - Gan augu, gan dzīvnieku šūnu kodoliem un mitohondrijiem ir divas membrānas; 11

P
- Augu šūnās sastopamās vakuolas ir lieli, ar membrānu norobežoti un ar šūnsulu pildīti organoīdi, bet dzīvnieku šūnās tās 
ir samērā sīkas. 11

11 10
P - Sistoliskais asinsspiediens raksturo asinsspiedienu kambaru saraušanās laikā. 11 10
A - Skolēnu pulss paātrinās, jo sirds viena cikla laikā “izsviež” vairāk asiņu. 11
A - Mārtiņš ar izturību veicinošiem sporta veidiem, visticamāk, nodarbojas regulārāk nekā Oskars. 11 10
P - Par minēto zēnu sportisko sagatavotību var spriest balstoties uz sistoliskā un diastoliskā asinspiediena izmaiņām 11
P - Ir pieņemts, ka pieaugušam cilvēkam normāls asinsspiediens miera stāvoklī ir 120/70 mm Hg 10
A - Mārtiņa asinsspiediens miera stāvoklī sirds pauzes laikā ir 120 mm Hg 10

11 10 9
A - Baktērijas izraisa dažādas slimības, piemēram, bakas, masalas un trakumsērgu; 11
P - Baktērijas izmanto skābpiena produktu ražošanā; 11
P - Baktērijas izmanto medikamentu ražošanā; 11
P - Baktērijas izmanto ūdens attīrīšanas iekārtās. 11
A - Baktērijas tām nelabvēlīgos apstākļos (sausums, ekstrēmas temperatūras)  veido cistas. 10
P - Baktērijām raksturīga bezdzimumvairošanās 10 9
A - Baktērijas izraisa tādas slimības, kā tuberkoloze, dizentērija, toksoplazmoze 10 9
P - Daļa baktēriju ir autotrofas, tās veido organiskās vielas izmantojot neorganiskas vielas. 10
P - Pienskābes baktērijas izmanto skābpiena produktu ražošanā un dārzeņu skābēšanā 9
A - Pašlaik no visām baktēriju izraisītām slimībām var izvairīties pret tām vakcinējoties. 9

10 9
A - Cilvēkam labo plaušu veido divas daivas, bet kreiso – trīs; 10 9
P - Maksimālo gaisa daudzumu, kuru cilvēks var izelpot pēc visdziļākās ieelpas, sauc par plaušu vitālo kapacitāti; 10
A - Elpošanas ritmiskumu regulē elpošanas centrs, kurš atrodas smadzenītēs. 10
P - Gāzu maiņa plaušās notiek difūzijas ceļā 10
P - Plaušas veido bronhi, tie sadalās bronhiolās, kuru galos ir alveolas; 9
P - Skābeklis no alveolās esošā gaisa nonāk asinīs, bet oglekļa dioksīds no asinīm – alveolās 9
P - Alveolu sieniņas veido viena epitēlija šūnu kārta; 9

10
P - Attēlā redzami saistaudi; 10

[4. attēls] Aplūko doto tabulu

Baktērijas ir lielākā dzīvo organismu grupa pēc sugu un organismu skaita un tām ir būtiska loma arī cilvēka dzīvē.

Plaušas ir nozīmīga elpošanas orgānu sistēmas daļa, kurā notiek gāzu apmaiņa starp asinīm un ieelpoto gaisu.

[5. attēls] Attēlā redzams kāds dzīvnieku audu veids.
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P - Attēlā redzamajiem audiem neorganiskās vielas piešķir cietību, bet organiskās vielas - elastīgumu; 10
A - Attēlā redzamie audi veido vairāk kā 50% no pieauguša cilvēka ķermeņa svara 10
A - Attēlā redzamas trīs šūnas 10
A - Attēlā redzamie audi ir cieti vai irdeni un nedzīvi;

12 11
P - Attēlā redzama auga šūna. 11
P - Struktūra A ir šūnas kodols. 12
A - Struktūrā B notiek fotosintēze. 12
A - Struktūra C ir pildīta ar šūnsulu. 12 11
P - Struktūru D ir var saskatīt gaismas mikroskopā. 12 11
A - Šīs šūnas veido vadaudus. 11

9
P - Ir daudzgadīgi augi 9
A - Apputeksnējas ar vēja palīdzību 9
P - Vairojas gan ar sēklām, gan veģetatīvi ar pazemes vasas pārveidnēm 9
A - Neviens no minētajiem augiem nav indīgs 9
A - Minēto augu dzimta ietilpst vienā klasē ar krustziežu un nakteņu dzimtām.

12 11 10 9
A - Cietspārņi ir vienīgā kukaiņu kārta, kurai ir viens nevis divi spārnu pāri. 11 10 9
P - Kukaiņu un putnu spārni ir konverģentās evolūcijas piemērs. 12 11
A - Kukaiņu spārni ir piestiprināti pie vēdera posma. 12 11 10 9
P - Kukaiņu spārni ir veidoti no hitīna. 10
A - Divspārņiem raksturīgi divi pāri caurspīdīgu plēvjveida spārnu. 12 11 10 9
P - Taisnspārņu kārtas kukaiņiem raksturīga attīstība ar nepilnīgu pārvēršanos. 12 9

12 11 10 9
P - Abu organismu ķermeni sedz hitīna apvalks 12 11 10 9
P - Abi organismiem ir raksturīga dzimumvairošanās 11
A - Abi organismi pārnēsā pārnēsā cilvēka slimību izraisītājus 12 10 9
P - Abiem organismiem ir vaļēja asinsrite 12 11 9
A - Abi organismi pieder pie vēžveidīgo klases 11 10 9
A - Abiem organismiem ir indes dziedzeri 12 10

10 9

[6. attēls] Šūna ir organisma pamatvienība.

Maijpuķītes, tulpes, lilijas

Spārni ir ļoti nozīmīga pazīme kukaiņu klasificēšanai kārtās.

[7. attēls] Abos attēlos redzamajiem organismiem ir vairākas kopīgas īpašības

[8. attēls] Koksnes gadskārtas norāda koka vecumu un augšanas apstākļus.
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P - Mērenajā zonā augušajiem kokiem koksnes gadskārtas būs izteiktākas, nekā tropiskajā zonā augušajiem. 10 9
P - Ja koks ir nozāģēts šogad, tad struktūra 1 ir 2014. gadā izveidojusies gadskārta. 10 9
P - Koksni veido vadaudi. 9
A - Struktūru 2 veido veidotājaudi. 10
A - Gadskārtas (3) augšanas laikā vides apstākļi ir bijuši labvelīgāki nekā gadskārtas (1) augšanas laikā. 9

A
- Zinātni kas pēta biotisko un abiotisko faktoru ietekmi uz koku augšanu izmantojot koku gadskārtu sniegto informāciju 
sauc par dendroloģiju. 10

11 10 9
P - Fotosintēzes produkti ir glikoze un skābeklis 10 9
P - Fotosintēze nevar notikt, ja augam nav pieejama ogļskābā gāze 11 9
A - Fotosintēze notiek tikai autotrofos organismos 11 10 9
A - Fotosintēzes laikā augos nenotiek elpošana. 11 10 9
A - Fotosintēze galvenokārt notiek lapas epidermas šūnās 11 10

12 11 10 9
P - Šim augam raksturīga gan bezdzimumvairošanās, gan dzimumvairošanās 12 11 9
A -Šī auga auglis ir oga 10 9
A - Attēlā redzami 2 vecākorganismi 12 10 9
P - Pārgriežot ar I iezīmētajās vietās, tiks iegūti trīs ģenētiski identiski organismi. 12 11
A - Šī auga augļi izplatās ar dzīvnieku palīdzību, ar āķīšiem ieķeroties dzīvnieku vilnā 11 10 9
P - Lai saglabātu iegūtās šķirnes, augi tiek pavairoti veģetatīvi. 12 11 10

12 11 10 9
P - Plakantārpiem ir primitīvi redzes orgāni, ar kuriem noteikt gaismas intensitāti un virzienu 12 9
A - Fotoreceptorās šūnas ir nūjiņas (izšķir krāsas) un vālītes (uztver gaismas intensitāti) 12 11
P - Zivīm un ūdenī dzīvojošajiem abiniekiem kā taustes orgāns kalpo sānu līnija 12 11 10 9
P - Organismam kļūstot vecākam, garšas sajūtas notrulinās 11
A - Cilvēka organisms piedzimst ar konkrētu skaitu garšas kārpiņu, kuras dzīves laikā neatjaunojas. 12 10
A - Maņu orgāni ir gan dzīvniekiem, gan augiem. 10 9
P - Posmkāju tipa ietvaros sastopami dažādas uzbūves redzes orgāni 11 10 9

12 11 10
P - Ķērpja organismu veido sēne un aļģe 12 11
A - Ķērpji pieder pie augu valsts 11 10
A - Ķērpji piestiprinās pie substrāta ar mikorizu. 10
A - Bērzu ciemā gaisa kvalitāte ir augstāka nekā Čužu ciemā 12 11 10

Fotosintēze ir viens no nozīmīgākajiem procesiem dabā.

[9. attēls] Aplūko attēlu

Apkārtējās vides uztveršanai dzīvie organismi izmanto maņas.

[10. attēls] Aplūko tabulu
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P - Šādu vides kvalitātes novērtējumu sauc par bioindikāciju 12 11 10
A - Ķērpji, tāpat kā sūnas, norāda uz vides paskābināšanos. 12

12 11 10 9
A - Ir daļa no apziedņa 10 9
A - Ir iesaistīti gan dzimumvairošanās, gan bezdzimumvairošanās procesā 12 10 9
P - Ziedos var būt abas struktūras, gan tikai viena no tām 11 9
P - Auglis attīstās tikai no tiem ziediem, kuros ir auglenīca 12 11 10
P - Atkarībā no auga dzimtas ziedā var būt gan vairākas auglenīcas, gan vairākas putekšņlapas 12 11 9
P - Augiem, kuri apputeksnējas ar vēja palīdzību, putekšņlapas ir garākas par auglenīcām 12 11 10

12 11 10 9
P - Abi organismi ir parazītiski 12 10
A - Abi organismi nespēj izdzīvot ārpus saimniekorganisma 11 9
A - Abiem organismiem ir vaļēja asinsrites sistēma 12 11 9
A - Abi organismi elpo ar ķermeņa virsmu 11 10 9
P - Abi organismiem raksturīga tikai dzimumvairošanās 12 11 10
P - Abi organismi ir šķirtdzimumu dzīvnieki 12 10 9

12 11 10 9
P - Difūzo nervu sistēmu mēdz dēvēt arī par tīklveida, jo tā sastāv no zvaigžņveida šūnām, kuras veido nervu tīklu; 11 9
P - Ganglijveida nervu sistēmu veido nervu mezgli jeb gangliji un nervu stiegras; 10 9

A
- Centrālo nervu sistēmu veido galvas smadzenes un no tām izejošie nervi, bet perifēro – muguras smadzenes un no tām 
izejošie nervi; 12 11 10

A - Ganglijveida nervu sistēma raksturīga abinieku klasei; 12 10 9
A - Difūza nervu sistēma raksturīga sūkļiem un plakantārpiem; 12 11 9
P - Centrālā un perifērā nervu sistēma raksturīga visiem mugurkaulniekiem. 12 11 10

12
A - Tās būt tikai nelabvēlīgas vai neitrālas; 12
P - Poliploīdija un heteroploīdija ir mutācijas, kuras radījušas hromosomu skaita izmaiņas; 12
A - Pārmaiņas hromosomu struktūrā sauc par gēnu jeb punktveida mutācijām; 12
P - Kādas hromosomu daļas zudumu sauc par delēciju. 12

12 11
A - Amēbas izmanto māņkājiņas tikai, lai pārvietotos 12

Putekšņlapas un auglenīca

[11. attēls] Aplūko dotos attēlus.

Nervu sistēma ir nepieciešama dzīvības procesu regulēšanai, to iedala trīs tipos - difūza, ganglijveida, centrālā un perifērā nervu 
sistēma.

Spontānas izmaiņas organisma ģenētiskajā materiālā sauc par mutācijām.

Vienšūņi jeb protozoji ir vieni no vienkāršākajiem organismiem, bet pieder pie eikariotiem.
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P
- Vienšūņu bezdzimumvairošanās veidi ir dalīšanās, kuras rezultātā rodas divas jaunas šūnas un pumpurošanās, kuras 
rezultātā rodas vairākas jaunas šūnas; 12 11

P - Nelabvēlīgos apstākļos vienšūņi var veidot cistas; 11
P - Dažiem vienšūņiem raksturīgas čaulas 12 11
A - Vienšūņus iedala četrās ģintīs – sakņkāji jeb sarkodīnas, vicaiņi, skropstaini jeb infuzorijas un sporaiņi. 12 11

12 11 10 9
A Visi B attēlā redzamā auga klases pārstāvji ir lakstaugi; 12 10 9
P A attēlā redzamā auga dīglim ir divas dīgļlapas, bet B attēlā redzamajam – viena; 11 9
A A attēlā redzamajam augam vadaudu kūlīši stumbrā izvietoti izklaidus, bet B attēlā redzamajam augam tie ir izvietoti aplī; 12 10

P
A attēlā redzamā auga klases pārstāvju zieda daļu skaits visbiežāk dalās ar 4 vai 5, bet B attēlā redzamā auga klases 
pārstāvju – ar 3; 12 11 9

P B attēlā redzamā auga klases pārstāvjiem raksturīga bārkšsakņu sistēma; 11 10
A Šie augi ietilpst tajā pašā nodalījumā, kurā kadiķis 10 9
A A attēlā redzamajam augam raksturīgas sakņu pārveidnes, bet B attēlā redzamajam – vasas pārveidnes. 12 11

10 9
P - Nometnieki ir putni, kuri noteiktā teritorijā uzturas visu gadu un neveic sezonālus pārlidojumus; 10 9
A - Latvijā nometnieki ir meža pīles, melnie meža strazdi un pelēkās dzērves; 10 9
P - Rudenī pirmie migrācijā dodas kukaiņēdāji putni, bet graudēdāji un visēdāji aizlido vēlāk; 10 9
A - Baltie stārķi un bezdelīgas ziemo valstīs ap Vidusjūru; 9
A - Sārtais pelikāns Latvijā uzskatāms par caurceļotāju. 10

9
P Nosauktās kategorijas papildina arī aizsargājamie ainavu apvidi, dabas liegumi un dabas parki; 9
A Latvijā ir četri nacionālie parki – Grīņu, Moricsalas, Gaujas un Rāznas; 9
A Natura 2000 ir Baltijas jūras reģiona nozīmes aizsargājamās teritorijas; 9
P „Daugavas loki” ir dabas parks. 9

12 11
A Visi pārnadži ir atgremotāji 12 11
P Atgremotāju kuņģis ir pielāgots efektīvākai augu barības pārstrādei nekā citu augēdāju zīdītāju kuņģi 11
P Atgremotājiem raksturīga bagātīga gremošanas trakta mikroflora 12 11
P Atgremotāji barību atkārtoti sakošļā, pirms tā nokļūst zarnu traktā 12 11

Daļai zīdītāju raksturīgs īpašs barības sagremošanas mehānisms - atgremošana.

[12. atēls] Doti attēli ar diviem segsēkļu nodalījuma augiem, kuri pārstāv dažādas klases.

Latvijā sastopami dažādi putni – nometnieki, caurceļotāji un gājputni, kuri migrē, lai ziemas periodu pavadītu citā teritorijā.

Latvijā ar likumu noteiktas astoņas aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas, piemēram, nacionālie parki, biosfēras rezervāti, dabas 
rezervāti, vietējās nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un dabas pieminekļi.
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A Atgremošana palīdz dzīvniekiem pilnīgāk sašķelt un izmantot barības saturā esošos taukus 12

10 9
A Sūnas transportē ūdeni un tajā izšķīdušās vielas pa vadaudiem 9
P Sūnām nav dažu orgānu, kuri raksturīgi ziedaugiem 10
A Sūnu vairošanās procesā nav nepieciešams ūdens 10 9
P Sūnas ir primitīvākie mūsdienu sauszemes augi 10
P Sūnas ir sporaugi 9
P Sūnas ir nozīmīgas purvu un mežu ūdens režīma saglabāšanā 10 9

12 11
A Šimpanzes plauksta un vaļa spura 12
P Bruņurupuča bruņas un gliemeža čaula 12 11
A Stirnas kāja un kurmja ķetna 12 11
P Ērgļa spārns un mušas spārns 12 11
A Sikspārņa spārns un vāveres priekšējā ekstremitāte 11

12
P Denaturēts enzīms zaudē aktivitāti 12
P Organisma proteīnu izturība pret siltumu ir atkarīga no tā dzīves vides 12
A Saistot skābekli, hemoglobīns denaturējas 12
P Denaturācija notiek dažādu ēdienu pagatavošanas laikā 12

12
A RNS polimerāze izlaiž intronus savas darbības laikā 12
P Splaisings notiek laikā starp transkripciju un translāciju 12
P Mutācijas intronu ietvaros neietekmē proteīna funkciju 12
A Baktēriju splaisosomas ir norobežotas ar membrānu 12

10
P Parazītisko veltņtārpu attīstība atšķirībā no plakantārpiem norisinās bez saimnieku maiņas; 10
P Trihinellas pirmo dzīves cikla daļu pavada saimnieka zarnās, otro - tā muskuļos; 10

Kuros no dotajiem pāriem ir analogi orgāni?

Proteīni spēj denaturēties. To panāk ar karstumu, pH izmaiņu, organiskiem šķīdinātājiem, haotropiskajiem aģentiem (vielas, kas 
izjauc iekšmolekulāras ūdeņraža saites). Bieži denaturēts proteīns šķīdumā izkrīt nogulsnēs. 

Introni ir DNS sekvences, kuras atrodas gēnu nukleotīdu sekvencē, bet nekodē noteiktā proteīna aminoskābju sekvenci. mRNS 
procesēšanas laikā introni tiek izgriezti ārā, šo procesu sauc par splaisingu. Introni ir raksturīgi eikariotiem.

Vieni no izplatītākajiem cilvēka parazītiskajiem veltņtārpiem ir trihinellas.

Latvijas dabā plaši sastopamas dažādu veidu sūnas.
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P
Trihinellu izraisītās slimības pirmie simptomi ir vemšana, sāpes vēderā, caureja, pēc tam sākas drudzis, sāpes elpojot, 
plakstiņu un sejas pietūkums; 10

A Trihinellas gaļā pilnībā var iznīcināt to sasaldējot, uzkarsējot līdz vismaz 50oC, sālot, žāvējot vai kūpinot. 10

11 10
P Šis lentenis ir pirmās pakāpes konsuments 11
A Šis lentenis ir otrās pakāpes konsuments 10
P Starp lenteni un zarnu trakta baktērijām ir konkurējošas attiecības 11 10
A Šim cilvēkam ir skābāks urīna pH nekā cilvēkiem, kas uzturā lieto gaļu 11
A No lenteņa var atbrīvoties, lietojot antibiotikas 11 10
P Izplatītākā un lētākā lenteņu invāzijas diagnostika ir ekskrementu analīzes 10

9
A Meita nopirka 14 saknes 9
A Meita nopirka ne tikai saknes, bet arī augļus 9
P Meita nopirka ne tikai saknes, bet arī vasas pārveidnes 9
A Nevienu no pirkumiem nav iespējams izmantot attiecīgo augu pavairošanai 9

9
A Kailsēkļu un segsēkļu koksni veido vienādas šūnas 9
A Koksne spēj vadīt ūdeni abos virzienos 9
P Lūksni veido dzīvas šūnas 9
P Ūdens kustību trahejās veicina transpirācija 9

9
P Penicillium chrysogenum ir sēne 9
P Ar ģints nosaukumu saistīts no šiem organismiem iegūstama ķīmiska savienojuma nosaukums 9
P Šīs ģints organismus izmanto pārtikas ražošanā 9
P Attēlā redzami organisma vairošanās orgāni 9

12 11 10
A Bilirubīns veidojas, aknās veidojoties eritrocītiem 12 11 10
P Ķermeņa sasitumi iekrāsojas tumšā krāsā, jo zem ādas veidojas asins izplūdumi 12 11 10
A Sasitumu vietās neatjaunojas kapilāri 12 11 10
P Ar laiku sasitumi kļūst dzelteni, jo tajos norisinās līdzīgs process kā aknās 12 11 10

Kādam cilvēkam ar ilgstošu veģetāru diētu zarnu traktā mīt lentenis.

Māte aizsūtīja meitu uz tirgu pēc saknēm sautējumam. Meita nopirka 2 burkānus, 3 bietes, 5 redīsus, 4 kartupeļus un 4 sīpolus.

Ūdens un tajā izšķīdušās vielas kokos pārvietojas pa speciāli pielāgotiem vadaudiem.

[13. attēls] Attēlā redzama Penicillium chrysogenum mikrofotogrāfija

Žultij dzelteno krāsu piešķir bilirubīns. Tas ir hemoglobīna noārdīšanās produkts.
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9
A Šādi pierādīja cukura diabētu 9
P Šādi var noteikt varžu dzimumu 9
P No šādi iznērstajiem ikriem neizšķīlās kurkuļi 9
A Pozitīvs testa rezultāts bija iespējams arī, izmantojot vīriešu urīnu 9

9
A Šādos treniņos organisms pielāgojas augstākam ogļskābās gāzes saturam gaisā 9
P Šādu treniņu rezultātā asinīs mainās eritrocītu daudzums 9
P Šādu treniņu rezultātā iegūtās īpašības saglabājas 2 - 4 mēnešus 9
A Zemāka gaisa spiediena dēļ augstkalnu treniņos muskuļiem un saitēm ir lielāka slodze 9

9
A Diedzējot pupiņas bezsvara stāvoklī, visu pupiņu saknes augs vienā virzienā 9
P Ja gaisma spīdēs no sāniem, pupiņu stumbri augs uz sāniem pretī gaismas avotam 9
A Ja divas dienas vecu dīgstu pārstāda augsnē ar sakni uz augšu, sakne attīstīsies par stumbru 9
A Pupiņas nedīgst, ja tās diedzē destilētā ūdenī 9

Augiem ir svarīgs to novietojums telpā. Diedzējot pupiņas, to saknes aug uz leju, bet stumbrs un lapas - uz augšu.

20. gs. 50. gados pirms hCG ķīmisko testu izgudrošanas bija populāri diagnostiskie testi, kuros vardēm injicēja nelielu daudzumu 
sieviešu urīna. Pozitīva testa rezultāta gadījumā vardes pēc 24h iznērsa ikrus.

Daudzi sportisti trenējas augstkalnu apvidos, lai uzlabotu savus rezultātus.


