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Šajā testā ir 28 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 

20. - 22. janvārī norisināsies 38. 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. 

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

Novērtē Apgalvojums 

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

tilpumu un izelpas rezerves tilpumu. 

 Deguna dobuma funkcija nav gaisa sasildīšana. 

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

 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 

 

 Kaktusi pieder divdīgļlapju klasei. 

 

Kaktusi uzņem CO2 naktī, to iesaistot organiskās 

skābēs, bet fotosintēzes reakcijām CO2 izmanto 

dienas laikā. 

 
Nenoteiktas sugas kaktusu var nosaukt par 

Caryophyllales sp. 

 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 

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

 Pirmajā glikolīzes reakcijā glikozes molekulai tiek pievienota fosfātgrupa. 

 Cilvēkam glikogēns ir atrodams tikai aknās. 

 Daļa prokariotu spēj sašķelt celulozi līdz pat glikozei. 
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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 

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

 FGFR3 gēns neatrodas X hromosomā. 

 Pilnībā veseliem vecākiem var piedzimt bērns ar ahondroplāziju. 

 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 

 Hipofīzes mugurējās daivas hormoni veidojas hipotalāmā. 

 Antidiurētiskais hormons veicina urīna veidošanos. 

 Vairogdziedzeri stimulējošais hormons veidojas hipofīzes. 

 Hipofīze ražo adrenalīnu. 

 

6. jautājums. 

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

Novērtē Apgalvojums 

 Ekosistēmās organisko vielu producēšanu nodrošina reducenti. 

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

 Ekosistēmas augēdāji un augi ir producenti. 

 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 

 Gludais endoplazmatiskais tīkls nodrošina lipīdu sintēzi. 

 Hloroplastu sienu veido tikai viena membrāna. 

 Katru ribosomu veido 3 subvienības. 

 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 

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

 Putnu spalvas nenodrošina termoregulācijas funkciju. 

 Putnu pēdas kauli ir saauguši kopā, veidojot stulmu. 

 Putnu gaisa maisi nodrošina divkāršo elpošanu. 
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9. jautājums. 

Attēlā parādīts viendīgļlapja saknes šķērsgriezums. 

Novērtē Apgalvojums 

 

 Saknei redzama sekundārā augšana. 

 Saknei ir biezs primārās mizas 

parenhīmas slānis. 

 Nav redzami vadaudi. 

 Ārējā saknes slānī redzamas 

spurgaliņas. 

 

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 

 Trakumsērgu pārnes ar ektoparazītu starpniecību.  

 Trakumsērgas vīrusa genomā nav timīna nukleotīdu. 

 Trakumsērgu var izārstēt ar penicilīnu. 

 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 

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

ir bloķēta impulsa pārvade Purkinjē šķiedrās.  

 Izteikta perifēra vazodilatācija radīs sistoliskā spiediena pieaugumu.  

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

beigām. 

 EKG nav noderīga sirds vadīšanas sistēmas izvērtēšanai. 

 

12. jautājums. 

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

Novērtē Apgalvojums 

 Antibiotikas ražo gan sēņu, gan baktēriju valsts pārstāvji. 

 Atsevišķi antibiotiku veidi spēj ietekmēt cilvēka mitohondriju darbību. 

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

izmantotas cilvēku ārstēšanā, jo līdzīgi izaugumi atrodami uz cilvēka skropstiņu 

epitēlija. 

 Penicilīna grupas antibiotikas traucē šūnapvalka veidošanos. 
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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  

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

vienu stundu. 

 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.  

 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. 

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

šūna šādā populācijā satur gandrīz divas hromosomas. 

 

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 

 Komplementēt iespējams gan analogus, gan homologus gēnus. 

 Raugus var izmantot, lai komplementētu elektronu transporta ķēdes proteīnus no 

tilakoīda membrānām.  

 Glikozes fosforilēšanas gēnus raugā nav iespējams komplementēt ar cilvēka 

analogiem. 

 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 

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

 Kapsaicīnam ir antimikrobiālas īpašības, kas palīdz izvairīties no mikroskopisko sēņu 

infekcijas. 

 Kapsaicīna antimikrobiālo iedarbību nav iespējams pārbaudīt laboratorijas apstākļos. 

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

termoreceptoriem. 
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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 

 Putekšņlapu un augļlapu nogatavošanās dažādā laikā samazina pašapputes iespējamību. 

 Divmāju augi nespēj veikt pašapputi. 

 Kurvjziežu dzimtas augi veido vairāku tipu ziedus, kas morfoloģiski piemēroti 

dažādiem apputeksnēšanās veidiem. 

 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 

 Mitohondriji satur ribosomas. 

 Hloroplasti un mitohondriji satur DNS. 

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

notikusi atkārtoti.  

 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 

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

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

patogēni no dzīvajām. 

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

veidojot barjeru, kas kavē patogēnu tālāku izplatību. 

 Atvārsnītes ir viens no patogēnu izmantotajiem ieejas punktiem augā. 

 

19.  jautājums. 

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

Novērtē Apgalvojums 

 Ekosistēmās organisko vielu producēšanu nodrošina reducenti. 

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

 Ekosistēmas augēdāji un augi ir producenti. 

 Visām ekoloģiskajām piramīdām, visu ekosistēmu gadījumā, ir trijstūra forma.  
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20. jautājums. 

Attēlā redzams kāda Latvijā dzīvojoša zīdītāja galvaskauss. 

Novērtē Apgalvojums 

 

 Attēlā redzamajam dzīvniekam nav acu. 

 
Attēlā redzamais dzīvnieks pieder pie grauzēju kārtas. 

 
Attēlā redzamais dzīvnieks ir zālēdājs. 

 
Attēlā redzamais dzīvnieks ir barības ķēdes pēdējais posms. 

 

21. jautājums 

Arktiskajos tuksnešos dzīvojošiem dzīvniekiem ir vairāki specifiski pielāgojumi.  

Novērtē Apgalvojums 

 Kompakta ķermeņa forma samazina siltuma zudumus. 

 Arktikā dzīvojošie organismi bieži ģenerē siltumu, izmantojot ATF. 

 Plēsēji leduslāči izvēlas kalorijām bagātus upurus – pingvīnus. 

 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. 

Novērtē Apgalvojums 

 

 Šādas starpsugu attiecības sauc par 

amensālismu. 

 Šāda veida attiecības ir lauvām un hiēnām. 

 Dabā šādos gadījumos viena no sugām šajā 

biotopā var izmirt. 

 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 

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

 Skābekļa saturs Annas asinīs krosa laikā pieauga. 

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

 Visticamāk, Annas muskuļos krosa laikā aktīvi darbojās mitohondriji. 
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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 

 Ar sūdzībām par AAEI pie ārsta cilvēki visbiežāk griežas februārī.  

 Saslimstība ar AAEI Ziemassvētku laikā strauji samazinās. 

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

 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. 

 
Novērtē Apgalvojums 

 Putns vairojas Centrālmerikā un Karību reģionā. 

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

gatavs rudens migrācijai uz Centrālamerikas rietumu daļu. 

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

rudens migrācijai uz Kubu. 

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

ģenētiski determinēti. 
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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 

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

nesaderības reakcija 

 Satiksmes negadījumā cietušam cilvēkam steidzīgi bija nepieciešamas asinis, tādēļ tam 

pārlēja O asingrupas asinis un pacientam sākās nesaderības reakcija. 

 Cilvēkam ar AB asinsgrupu var pārliet visu asinsgrupu asinis 

 Cilvēkam ar B asinsgrupu var pārliet AB asinsgrupas asinis 

 

27. 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 

 Melns apspalvojums dominē pār svītrainu. 

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

 Puse no F2 gaiļiem būs heterozigoti pēc krāsas gēna. 

 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 

 DK un ZK paraugiem, visticamāk ir vienāds adenīna saturs. 

 MM paraugā adenīna saturs, visticamāk, ir vidējais svērtais no HM un DK, tātad 23%. 

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

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

 


