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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. 

Viendīgļapju klases augiem raksturīgas vairākas īpašības, kuras atšķir tos no divdīgļlapjiem. 

Novērtē Apgalvojums 

 Vadaudu kūlīši viendīgļlapjiem stumbra šķērsgriezumā izvietoti apļveidā, 

divdīgļlapjiem – izklaidus. 

 Viendīgļlapjiem raksturīga mietsakne, divdīgļlapjiem – bārkšsakne. 

 Viendīgļlapjiem parasti ir paralēls vai lokveida lapu dzīslojums. 

 Viendīgļlapju ziedu daļu skaits parasti dalās ar četri vai pieci. 

 

2. jautājums. 

Mikroorganismiem ir liela nozīme cilvēku dzīvē, tie tiek plaši izmantoti pārtikā, farmācijā un citās 

industrijās. 

Novērtē Apgalvojums 

 Raugu izmanto maizes un dažādu alkoholisko dzērienu ražošanā. 

 Pienskābes baktērijas piedalās rūgušpiena, jogurta un siera iegūšanā. 

 Penicillium sēne izmanto antibiotiku ražošanā. 

 Vielu ķīmiskās pārvērtības notekūdeņu bioloģiskajās attīrīšanās iekārtās veic 

mikroorganismi. 

 

3. jautājums. 

Viena no zooloģijas apakšnozarēm, kura pēta kādu noteiktu dzīvnieku grupu, ir ihtioloģija. 

Novērtē Apgalvojums 

 Ihtioloģija ir cieši saistīta ar tādām zinātnes nozarēm kā limnoloģiju, hidroloģiju un 

hidrobioloģiju.  

 Organismiem, kurus pēta ihtiologi, raksturīgs viens asinsrites loks un divkameru sirds. 

 Ihtioloģijas pētījumu objektiem raksturīgi dobi kauli. 

 Organismiem, kurus pēta ihtiologi, raksturīga elpošana caur visu ķermeņa virsmu. 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Limnolo%C4%A3ija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Hidrolo%C4%A3ija
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4. jautājums. 

Viena no posmkāju tipa klasēm ir vēžveidīgie.  

Novērtē Apgalvojums 

 Vēžveidīgie ir vienīgie posmkāji, kuriem raksturīgas galvkrūtis un vēders. 

 Vēžveidīgajiem ir viscietākais ķermeņa apvalks no posmkājiem, tā sastāvā nav hitīna. 

 Vēžveidīgie ir vienīgie posmkāji, kuriem acis nav saliktas. 

 Vēžveidīgie ir vienīgie posmkāji, kuri elpo ar žaunām. 

 

5. jautājums. 

Viena no bīstamākajām elpošanas orgānu sistēmas slimībām ir tuberkuloze. 18.gs beigās - 19.gs. 

sākumā tās epidēmija uzliesmoja Anglijā, tā pārņēma arī visu Rietumeiropu un Ziemeļameriku, bet 

efektīvas ārstēšanas metodes pret to atklātas tikai 20.gs. vidū. 

Novērtē Apgalvojums 

 Tuberkulozi izraisa baktērija Mycobacterium tuberculosis. 

 Tuberkuloze izplatās ar siekalu pilienu palīdzību, kurus izplata slimie cilvēki šķaudot 

un klepojot, tāpēc slimība plaši izplatījās apstākļos, kur vairākiem cilvēkiem jādzīvo 

cieši kopā. 

 Tuberkulozes izraisītie audu bojājumi strauji izplatās pa visu ķermeni, slimnieki iet 

bojā apmēram trīs mēnešu laikā pēc inficēšanās. 

 Plaušu rentgena uzņēmumā iespējams novērot tuberkulozes izraisītos audu bojājumus.  

 

6. jautājums. 

Aļģes ir fotosintezējoši vienšūnas vai daudzšūnu organismi, kas pārsvarā atrodami ūdens vidē. 

Novērtē Apgalvojums 

 Aļģes pieder pie zemākajiem augiem. 

 Sārtaļģes spēj augt arī tāda dziļuma ūdenī, kur zaļaļģes vairs nav sastopmamas. 

 Latvijas ezeros bieži sastopama aļģe ir pūšļu fuks. 

 Aļģu ziedēšanas sākumposmā skābekļa saturs ūdenstilpnēs strauji samazinās. 

 

7. jautājums. 

Rožu dzimta ir trešā lielākā dzimta Latvijas florā. Tai pieder pārsvarā daudzgadīgi augi. 

Novērtē Apgalvojums 

 Visiem rožu dzimtas augiem auglis ir ābols.  

 Zieda formula rožu dzimtas augam var būt Ca5Co5A∞G∞  (vai K5V5P∞A∞). 

 Daudzi rožu dzimtas augi ir ēdami kauleņi, tāpēc tos audzē kā kultūraugus. 

 Velnābols (Datura sp.) ir vienīgais indīgais rožu dzimtas augs Latvijā. 

 

8. jautājums. 

Kardiologs Ivaram konstatējis aterosklerozi. 

Novērtē Apgalvojums 

 Ivaram ir paaugstināts arī infarkta, insulta un stenokardijas risks. 

 Ivaram ir problēmas ar īslaicīgo atmiņu. 

 Visticamāk, Ivars savā uzturā līdz šim ir lietojis pārāk daudz cukuru, dzīvnieku 

izcelsmes tauku, enerģētiski bagātu produktu un ir bijis ar mazkustīgu dzīvesveidu. 

 Kardiologs Ivaram ieteica ievērot sabalansētu un vispusīgu uzturu, regulāru miega 

režīmu, kā arī lietot medikamentus, kuri ietekmē tauku maiņu. 

 



VBO 20.01.2016.                               Tests, 9. klase                                      KODS 

9.klase 

3 

9. jautājums. 

Sūnu dzīves ciklā raksturīga paaudžu maiņa, augi var būt gametofīta vai sporofīta stadijā. 

Novērtē Apgalvojums 

 

 Attēlā redzamās sūnās ir gametofīta stadijā. 

 Gametofītam raksturīgi reproduktīvie orgāni – 

vīrišķos sauc par anterīdijiem, sievišķos par 

arhegonijiem. 

 Sūnām gametofīta paaudze nav dominējošā. 

 Lai notiktu apaugļošanās, spermijiem ar ūdens 

piliena palīdzību nepieciešams nokļūt arhegonijā. 

 

10. jautājums. 

Sēnes ir viena no dzīvās dabas valstīm. 

Novērtē Apgalvojums 

 Liela daļa pārtikā lietojamo sēņu ir bazīdijsēnes. 

 Sēnes ir nozīmīgi organisko vielu noārdītāji. 

 Priežu bekas atrodamas skujukoku tuvumā, jo ar tiem veido mikorizu. 

 Sēnes spēj vairoties dzimumiski un bezdzimumiski. 

 

11. jautājums. 

Latvijā sastopamas 5 bezastaino abinieku un viena astaino abinieku dzimta. 

Novērtē Apgalvojums 

 Abinieku vairošanās var noritēt tikai ūdens vidē.  

 Pieauguši abinieki elpo ar plaušām un caur ādu. 

 Abinieku kurkuļiem, tāpat kā zivīm, ir galvas un muguras smadzenes. 

 Visi abinieku mazuļi (kurkuļi) elpo ar žaunām. 

 

12. jautājums. 

Posmtārpi ir viens no dzīvnieku tipiem.  

Novērtē Apgalvojums 

 Visi posmtārpi ir parazīti. 

 Visiem posmtārpiem ir slēgta asinsrites sistēma. 

 Latvijas augsnēs sastopamas vairākas daudzsartārpu klases sugas. 

 Posmtārpiem, atšķirībā no plakantārpiem un veltņtārpiem, izveidojies sekundārais 

ķermeņa dobums - celoms. 

 

13. jautājums. 

Skolā un zinātnē, organismus vai to daļas mēdz attēlot bioloģiskajā zīmējumā.  

Novērtē Apgalvojums 

 Ar bioloģiskā zīmējuma palīdzību iespējams attēlot vienīgi mikroskopa preparātus 

 Bioloģiskajā zīmējumā nepieciešams iekļaut mērogu. 

 Bioloģiskais zīmējums veicams tikai ar krāsu zīmuļiem.  

 Aplūkojot griezumu mikroskopā, bioloģiskajā zīmējumā vienmēr izvēlas attēlot 

visatšķirīgākās (savdabīgākās) šūnas.  
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14. jautājums. 

Veiksmīgas auga reprodukcijas nodrošināšanā liela nozīme ir apputes veidam. Lai spētu konkurēt, 

augi evolūcijas laikā ir attīstījuši dažādas apputeksnēšanās stratēģijas un ir notikusi atbilstoša 

morfoloģiska specializācija. Augus, kas apputeksnējas ar vēju, sauc par anemofīliem, ar kukaiņiem - 

entomofīliem augiem. 

Novērtē Apgalvojums 

 Vējapputes augi ražo mazāku putekšņu daudzumu kā kukaiņu apputeksnēti augi. 

 Entomofīli augi ir pielāgojušies kukaiņiem, kas tos apputeksnē. 

 Entomofīli ziedaugi nektāru izmanto kā „atalgojumu’’ apputeksnētājiem. 

 Anemofīliem augiem raksturīgas īpaši izteiktas kauslapas un vainaglapas. 

 

15. jautājums. 

Attēlā redzams kāda auga stumbra šķērsgriezums. 

Novērtē Apgalvojums 

 

 Šis augs ir viendīgļlapis. 

 Šim augam ir trīs gadi. 

 Ar bultiņu atzīmēta koksne 

 Šī auga stumbrs ir pilnībā pārkoksnējies.  

 

16. jautājums. 

Stādot kartupeļus, zemnieks ar lāpstu nejauši uz pusēm pārcirta augsnē mītošo slieku. 

Novērtē Apgalvojums 

 Reģenerācijas rezultātā no pārcirstās sliekas izaugs divi tārpi. 

 Sliekas un cērmes ietilpst vienā dzīvnieku valsts tipā. 

 Uz sliekas ādas esošie sariņi nodrošina gāzu maiņu. 

 Sliekas ir plēsīgi dzīvnieki. 

 

17. jautājums. 

Ar vējbakām slimā meita glaudīja klēpī guļošo kaķi. Māte aizrādīja, ka tā nevajag darīt, jo 

mājdzīvnieks arī var saslimt, bet ģimenei pašlaik nav naudas veterinārstam. 

Novērtē Apgalvojums  

 Vējbakas var iegūt tikai tieša kontakta ceļā ar inficēto. 

 Kaķis nevar saslimt ar vējbakām iedzimtās imunitātes dēļ. 

 Vakcīna pret vējbakām rada mākslīgi pasīvo imunitāti. 

 Izslimojot vējbakas, rodas dabiski aktīvā imunitāte. 
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18. 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. 

 

19. jautājums. 

Latvijā brīvā dabā visbiežāk sastopamie kailsēkļi ir parastās priedes un parastās egles. 

Novērtē Apgalvojums 

 Gan priedēm, gan eglēm putekšņi attīstās vīrišķajos čiekuros, bet sēklaizmetņi – 

sievišķajos. 

 Parastā priede ir izteikts saulmīlis, bet parastā egle – ļoti ēncietīga suga. 

 Parastajai eglei raksturīga izturīga, dziļa sakņu sistēma, bet parastajai priedei tā ir ļoti 

sekla, priedes vētrās bieži tiek izgāztas. 

 Latvijā brīvā dabā sastopami arī tādi kailsēkļi kā paeglis, parastā īve un divdaivu ginks. 

 

20. jautājums. 

Attēlā redzams kāds zīdītājs. 

Novērtē Apgalvojums 

 

 Redzamais dzīvnieks ir plēsējs. 

 Redzamais dzīvnieks ir komunālis, dzīvo 

kolonijās. 

 Redzamais dzīvnieks ziemā maina kažoka 

krāsu un diētu. 

 Redzamajam dzīvniekam no Latvijā 

sastopamajiem dzīvniekiem 

visradnieciskākā ir Eiropas ūdele. 

 

21. jautājums. 

Attēlā redzams kāds vienšūnas organisms. 

Novērtē Apgalvojums  

 Redzamais organisms pieder pie protistu 

valsts. 

 Tam nav raksturīga konkrēta forma. 

 Organisms pārvietojas pasīvi, piemēram, 

ar ūdens plūsmas palīdzību. 

 Vairojas pumpurojoties. 
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22. jautājums 

Seksuāli transmisīvās slimības (STS) ir slimību grupa, ar kurām galvenokārt inficējas 

dzimumkontaktu ceļā. 

Novērtē Apgalvojums 

 HIV var iegūt vienīgi dzimumceļā. 

 Visas STS ir vīrusu slimības. 

 Vīrusu hepatīti A, B un C visas ir seksuāli transmisīvās slimības.  

 Bērns var iegūt STS dzemdību laikā. 

 

23. 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. 

 

24. 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. 

 

25. jautājums. 

Cilvēka ķermenī ir vairāki punkti, kuros labi sataustāms pulss. 

Novērtē Apgalvojums 

 

 Pulsa punkti atrodas vietās, kur lielās vēnas atrodas tuvu ādai. 

 Svārstības, ko var sajust pulsā ir sirds radītais asiņu trieciens pret 

asinsvadiem pēc kambaru sistoles.  

 Arteriālas asiņošanas gadījumā ir ieteicams uzlikt žņaugu tuvākajā 

pulsa punktā. 

 Sportistiem pulsa biežums ir mazāks nekā netrenētiem cilvēkiem.  
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26. jautājums. 

Lai klasificētu dzīvos organismus dažādās grupās, ir izveidota sistemātika. Tajā izšķir dažādus 

taksonus (sistemātiskās vienības). 

Novērtē Apgalvojums 

 Nodalījums ir augiem specifisks taksons. 

 Viena šķirne apvieno vairāku sugu dzīvniekus. 

 Klase ir tikai mugurkaulniekiem raksturīga sistemātikā vienība.  

 Pēc latīņu nosaukums var spriest par organisma piederību kādai ģintij.  

 

27. 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 

P Ar sūdzībām par AAEI pie ārsta cilvēki visbiežāk griežas februārī.  

A Saslimstība ar AAEI Ziemassvētku laikā strauji samazinās. 

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

P Gripa pieder pie AAEI. 

 

28. jautājums. 

Viens no sakņu pārveidņu veidiem ir gaisa saknes, tās raksturīgas dažādiem tropu augiem, tostarp 

orhidejām. 

Novērtē Apgalvojums 

 

 Gaisa saknes nevar ieaugt substrātā. 

 Viena no gaisa sakņu funkcijām ir palīdzēt augam 

nostiprināties uz kāda cita auga virsmas. 

 Galvenās gaisa sakņu funkcijas ir absorbējošās 

virsmas palielināšana, lai uzņemtu ūdeni un skābekli. 

 Visās gaisa saknēs notiek fotosintēze. 

 


