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Lūdzu, uzmanīgi iepazīsties ar šo informāciju pirms olimpiādes uzdevumu risināšanas 
uzsākšanas.  

 

Olimpiādes izpildei Tev ir dotas 1 stunda 30 minūtes. 

Tev tiek piedāvāti četri uzdevumi. Katrs no uzdevumiem sastāv no vairākiem jautājumiem. 
Attēlu un tabulu numerācija ir ievērota jautājuma ietvaros. Uzdevuma ietvaros daudzus 
jautājumus var risināt neatkarīgi vienu no otra. Lai risinātu uzdevumus, drīksti veikt piezīmes 
uz atsevišķa papīra ar zīmuli/ pildspalvu un veikt aprēķinus ar kalkulatoru. Drīksti izmantot 
fizikas un ķīmijas formulu lapas kā arī ķīmisko elementu periodisko tabulu un šķīdības lapas. 

 
Aicinām pirms uzdevumu pildīšanas iepazīties ar visiem uzdevumiem un izsvērt, kurus pildīsi 
vispirms. Uzdevumi nav sakārtoti pieaugošā grūtības pakāpē. 

Pirmais uzdevums aptver, gan bioloģijas, gan ķīmijas, gan fizikas zināšanas, Nākošie 
uzdevumi sastāv no vairākizvēļu jautājumiem, kur katrs uzdevums ir orientēta uz vienu no 
zinātnes nozarēm 

 
Izpildot olimpiādes darbu, ņem vērā, ka:  

1. Uzmanīgi seko norādēm par prasīto lielumu mērvienībām, ierakstot atbildi nepareizās 
vienībās, tā netiks ieskaitīta; 

2. Skaitliskās atbildes ir jāsniedz, ievērojot uzdevumu prasības (noapaļojot līdz vieniem, 
desmitiem, utml.); 

3. Visas atbildes sniedz dzelteni iekrāsotajos laukumos, apvelkot pareizo atbildi. Ja vēlies, 
labot savu atbildi, norādi to nepārprotami, nosvītrojot nepareizi apvilkto. 

Vēlam veiksmi! 
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1. uzdevums 
 

Šajā uzdevumā jūs gaida dažādi jautājumi par kafiju un kofeīnu. Jums būs jāizpēta gan kofeīna 

ražošana augos un tā iedarbība uz cilvēku, gan kafijas ķīmijas un pagatavošanas noslēpumi. 

 

1.1. Kofeīns augos (4p) 
 

Kofeīns ir viela, ko satur dažādi augi, tajā skaitā kafijas un tējas koki. Kofeīns ir viela ar rūgtu garšu un 

visticamāk augi to izmanto, lai atvairītu dažādus kaitēkļus. Augi kofeīnu spēj sintezēt no DNS 

sastāvdaļām – nukleotīdiem. Kofeīna priekštecis ir teobromīns- viela, kas lielā daudzumā ir atrodama 

kakao pupiņās un piešķir kakao un šokolādei rūgto garšu. 1. attēlā redzama vienkāršota kofeīna 

sintēzes shēma augos. 

 

1. attēls. Vienkāršota kofeīna sintēzes shēma augos 

Japānas zinātnieki izpētīja kofeīna un teobromīna sastāvu tējas kociņu stādos. Rezultāti redzami 

1.tabulā. Auga daļu numerācijas skaidrojums redzams 2. attēlā blakus tabulai 

1. tabula. Kofeīna un teobromīna koncentrācija 
dažādās tējas koka daļās, dati no H. Ashihara un H. 

Kubota 1986. gada pubikācijas 

Auga daļa 

Kofeīns 
(µmol/g auga) 

Teobromīns 
(µmol/g auga) 

Galotne un 9. lapa 24.0 10.1 

8. lapa 19.9 6.0 

7. lapa 19.5 4.1 

6. lapa 33.5 8.2 

5. lapa 39.8 0 

4. lapa 26.3 0 

3. lapa 50.9 0 

2. lapa 52.8 0 

1. lapa 86.4 0 

Stumbra augšējā daļa 4.9 0 

Stumbra vidusdaļa 3.4 0 

Stumbra apakšējā daļa 0.5 0 

Dīgļlapas 0 0 

Saknes 0.1 0 
 

 

 
2. attēls. Auga daļu shematisks 
zīmējums 
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Izpēti tabulu un apvelc pareizo atbildi uz jautājumiem (4 p). 

1. Kofeīns tējas kociņos tiek ražots [sēklās/stumbrā/visās lapās/jaunajās lapās/saknēs] 

2. No kaitēkļiem vislabāk pasargātas būs auga [lapas/dīgļlapas/saknes/galotnes] 

3. Tējas ražošanai parasti ievāc trīs jaunākās lapas un galotni. Ja tējai ievāktu zemākas lapas, 

tēja būtu [rūgtāka/ar izteiktāku kakao aromātu /maigāka/bez kofeīna] 

4. Ja tēju taisītu no tējas koka sēklām, tajā būtu [vairāk/mazāk/tikpat] kofeīna kā parastā tējā. 

 

Kafija – daudzkomponentu sistēma 
 

Kafija ir viens no visvairāk lietotajiem dzērieniem pasaulē. 
Dažādi kafijas veidi un paveidi cilvēcei ir zināmi jau vairākas 
simtgades. Mūsdienās kafijas dzērienu daudzveidība un 
pieejamība ir ievērojami pieaugusi, ierobežojoties vien ar 
iztēles un radošas pieejas robežām dzēriena pagatavošanā. 
No ķīmijas viedokļa kafija nav nekas cits, kā vien dažādu vielu 
maisījums ūdens šķīdumā. Arī pats kafijas pagatavošanas veids 
pēc būtības ir salīdzinoši vienkāršs. Tādējādi, lai aprakstītu 
kafijas īpašības, sastāvu un dzērienā ko mainītu vai uzlabotu, 
lielā mērā pietiek zināt vien dažas galvenās kafijas sastāvdaļas 
un pamatprocesus. Turpmākie jautājumi aptvers kafijas 
galvenās sastāvdaļas, dzēriena pagatavošanu un enerģijas 
patēriņu šajā procesā. 

 
1. att. Dažādi kafijas veidi 
www.wiredcoffeeguide.com 

 

1.2. Kafijas sastāvs (4 p) 
Lai arī parastā krūzē kafijas ir aptuveni 98 % ūdens un tikai 2 % citu vielu, kas galvenokārt nāk no 

kafijas pupiņām, tieši šie 2 % padara kafijas dzērienu unikālu, piešķirot tam īpatnējo smaržu, garšu un 

citas raksturīgās īpašības. 

Kā liecina dažādu pētījumu dati, kafijas sastāvā galvenokārt ir: 

1) Polisaharīdi (garu ķēžu cukuri) 

2) Olbaltumvielas 

3) Dažādi lipīdi (tauki un eļļas) 

4) Kofeīns 

5) Dažādas organiskas skābes 

6) Antioksidanti (polifenoli u.c.), vitamīni un citas vielas 
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1.2.a Kofeīns (1 p) 

 
2. att. Kofeīna struktūrformula 
 

Kofeīns, iespējams, ir pazīstamākā kafijas sastāvdaļa. Tas stimulē 
centrālo nervu sistēmu, samazina noguruma sajūtu, paātrina 
sirdsdarbību, paplašina daļu asinsvadu, veicina urīnizvadīšanu. 
Kofeīns nereti tiek izmantots arī medicīnā, piemēram, 
medikamenta citramona sastāvā. 
Kofeīna daudzums dažādos kafijas dzērienos var būtiski atšķirties 
gan atkarībā no kafijas dzēriena sastāva, gan kafijas apstrādes 
veida. 

 

Zemāk doti uzņēmuma Paulig dati par kofeīna saturu dažādos dzērienos. 

1. tabula Kofeīna saturs un porcijas tilpums dažādiem dzērieniem 

Dzēriens 
Vidējais kofeīna daudzums, 
mg uz 100 mL dzēriena 

Vidējais vienas porcijas tilpums, 
mL 

Šķīstošā kafija 52 200 

Espresso kafija 300 30 

Kafija no kafijas aparāta 72 150 

Cappuccino (no kapsulas) 41 160 

Tēja 25 250 

Coca-cola 10 330 

Karstā šokolāde 3 150 

 

Ņemot vērā vidējās dzēriena porcijas tilpumu, izvēlies, kad cilvēks uzņems visvairāk kofeīna – 

izdzerot krūzi šķīstošās kafijas, tasīti Espresso vai krūzi tējas. 

Visvairāk kofeīna cilvēks uzņems, izdzerot vienu porciju [šķīstošās kafijas; Espresso kafijas; tējas] 

1.2.b Ieteicamā kofeīna diennakts deva (1 p) 

Līdzīgi kā citām vielām, arī kofeīnam ir ieteicamā diennakts deva un saprotams, ka liels daudzums īsā 

laikā uzņemta kofeīna var ievērojami kaitēt veselībai. Kofeīna pārdozēšanas pazīmes var būt 

nervozitāte, aizkaitināmība, paātrināta sirdsdarbība, bezmiegs, galvassāpes, paātrināta sirdsdarbība, 

intensīva svīšana, slikta dūša un vemšana. 

Bērni un jaunieši bieži lieto dažādus kofeīnu saturošus atspirdzinošos dzērienus, nereti arī kafiju un 

dažādus kafijas dzērienus. Kofeīna radītie efekti galvenokārt ir tādi paši kā pieaugušajiem, taču jāņem 

vērā to, ka bērnu un jauniešu svars ir daudz mazāks par pieauguša cilvēka svaru. Līdz ar to bērniem ir 

daudz vieglāk uzņemt lielu daudzumu kofeīna ar to pašu dzēriena porcijas daudzumu. 

Dažādu veselības organizāciju ieteicamā diennakts kofeīna deva bērniem ir 2,5 mg kofeīna uz 1 kg 

bērna svara. Letālā kofeīna deva (LD50) pieaugušajam ir 150-200 mg kofeīna uz 1 kg ķermeņa svara. 

Aprēķini, cik pilnas bundžiņas dzēriena Coca-Cola drīkst pilnībā izdzert 9 gadus vecais Armands, 

kurš sver 27 kg, lai nepārsniegtu ieteicamo diennakts kofeīna devu atbilstoši savam vecumam? 

 

Armands diennaktī drīkst izdzert [____] Coca-Cola dzēriena bundžiņas. 

 



EUSO 2018, reģionu posms 

6 
 

1.2.c – Hlorogēnskābe (2 p) 

Viena no vērtīgākajām nosacīti nesen atklātajām kafijas sastāvdaļām ir hlorogēnskābe – viens no 

daudzajiem antioksidantiem kafijas sastāvā. Antioksidanti ir vielas, kas palīdz aizsargāt cilvēka 

organismu no pārliekas brīvo radikāļu veidošanās, kas savukārt var izraisīt dažādus šūnu bojājumus. 

Arī hlorogēnskābei piemīt šādas īpašības, turklāt tā potenciāli var samazināt asinsspiedienu un tai, 

iespējams, piemīt pretiekaisuma īpašības. Pēc dažādu pētījumu datiem svaigas kafijas pupiņas var 

saturēt līdz pat 10 % hlorogēnskābju (Robusta kafijas pupiņās). 

Pastāv vairāki hlorogēnskābes izomēri, taču tie visi pēc būtības ir kafijskābes (caffeic acid) un 

hinīnskābes (quinic acid) savienojumi. Kafijas pupiņu grauzdēšanas procesā līdz pat 50 % 

hlorogēnskābju sadalās, izdalot galvenokārt tieši kafijskābi un hinīnskābi. Shematiski šo procesu var 

attēlot sekojoši: 

 

3. att. Hlorogēnskābes sadalīšanās shēma 

 

Ņemot vērā, ka principiāli hlorogēnskābe veidojas, savienojoties shēmā apvilktajām kafijskābes un 

hinīnskābes grupām, apvelc, pie kādas organisko vielu klases pieder hlorogēnskābe. 

 

Hlorogēnskābe pēc būtības ir [ogļūdeņradis, ketons, aldehīds, ēteris, esteris, amīns]. 

 

Atkarībā no kafijas šķirnes un pagatavošanas veida, kafijas šķīduma pH vērtības var atšķirties pat par 

1 pH vienību, kas nozīmē 10-kārtīgu H+ jonu koncentrācijas atšķirību šķīdumā. Dažādos pētījumos 

secināts, ka kafijas sastāvā var atrast gan citronskābi, gan etiķskābi, gan arī fosforskābi. Arī 

hlorogēnskābju sadalīšanās produkti ir vieni no tiem, kas ietekmē kafijas šķīduma pH vērtību. 

Apvelc, kāda visticamāk būtu hinīnskābes šķīduma pH vērtība ūdens šķīdumā? 

pH < 7   pH > 7   pH ≈ 7   Nav iespējams noteikt 

 

1.3. Kafija un piens (3 p) 
 

Neatņemama daudzu kafijas dzērienu sastāvdaļa ir piens. Tas padara kafijas dzērienus maigākus, 

krēmīgākus, nereti izceļ kafijas īpašās garšas notis. Daudzi kafijas dzērieni neiztiek arī bez piena 

putām, uz kuru virsmas prasmīgi kafijas gatavotāji ar kanēļa vai kakao pulvera palīdzību var veidot 

dažādus ornamentus un pat attēlus. 



EUSO 2018, reģionu posms 

7 
 

Piena galvenās sastāvdaļas ir: 

Ūdens (līdz 90%) 

Tauki (līdz 4,5 %) 

Olbaltumvielas (ap 3-4 %) 

Laktoze un citi cukuri (līdz 5 %) 

Vitamīni un minerālvielas (līdz 1 %) 

Precīzais piena sastāvs atkarīgs no piena izcelsmes dzīvnieka un tā dzīvesveida. Piemēram, kazas 

pienā ir mazāk tauku un cukuru, bet ūdens bifeļa pienā var būt līdz pat divreiz vairāk tauku un kalcija 

nekā govs pienā. 

 

1.3.a Tauku globulas pienā (1 p) 

Pēc maisījuma veida piens ir emulsija, kur ūdens šķīdumā vienmērīgi atrodamas piena tauku lodītes 

jeb globulas. Ja svaigu, neapstrādātu pienu ilgāku laiku nostādina vai centrifugē, tauku daļiņas 

apvienojas un noslāņojas šķidruma virspusē. Vērojot pienu ar aci, atsevišķas tauku lodītes tajā 

parasti nav novērojamas. Tas ir gan tādēļ, ka šādas lodītes ir ļoti mazas (vien 0,1 – 15 μm), gan tādēļ, 

ka tauku lodīšu jeb globulu struktūru pienā stabilizē un maskē īpašu vielu slānis, ko galvenokārt veido 

fosfolipīdi. 

Vienkāršoti fosfolipīdu struktūru var sadalīt divās daļās (skat. 4. attēlu): 

a) Hidrofobā molekulas „aste” (to galvenokārt veido garu ogļūdeņražu ķēžu taukskābju atlikumi) 

b) Hidrofīlā molekulas „galva” (struktūrā ir polāri atomi, kas spēj mijiedarboties ar ūdeni) 

 

4. att. Vienkāršota fosfolipīda struktūra 

 

Līdzīgi kā citiem ķīmiskajiem savienojumiem, hidrofobās molekulu daļas ar ūdeni mijiedarbojas ļoti 

vāji un šādi savienojumi, īpaši, ja ogļūdeņražu virknes ir garas, parasti ir ūdenī praktiski nešķīstoši. 

Savukārt hidrofīlās daļas labi mijiedarbojas gan ar ūdeni, gan citiem ūdenī šķīstošajiem 

savienojumiem. 

 

Izvērtē iepriekš doto informāciju un izvēlies, kura no dotajām struktūrām visprecīzāk attēlo tauku 

globulu sastāvu un uzbūvi pienā. 
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Tauku globulu sastāvs un uzbūve pienā atbilst attēlā [____] dotajai shēmai. 

 

1.3.b Piena blīvums (1 p) 

Piena blīvums ir atkarīgs no visu tajā esošo sastāvdaļu daudzuma un savstarpējās proporcijas. Arī 

pašu vielu blīvumam ir liela nozīme. Zemāk ir doti piena sastāvā esošo vielu vidējie blīvumi pie 20°C 

temperatūras. 

2. tabula 

Galveno piena sastāvdaļu vidējie blīvumi 20 °C 

Viela Blīvums ρ, g/mL 

Ūdens 0,998 

Tauki 0,931 

Olbaltumvielas 1,451 

Laktoze un citi cukuri 1,545 

Minerālvielas 3,000 

 

Tāpat piena blīvumu ietekmē arī tajā esošais gaisa burbulīšu daudzums un temperatūra. Interesenti, 

ka piena blīvums pirmajās 6 stundās pēc slaukšanas nedaudz pieaug, pienam atbrīvojot nelielu daļu 

no tajā esošā gaisa un pakāpeniski cietējot piena taukiem. 

 

 

Ilinoisas universitātes Dzīvnieku zinātnes departaments pat piedāvā piena blīvuma aprēķina formulu: 

 

ρ(piens) = 1,003073 – 0,000179 t – 0,000368 F + 0,00374 N, kur 

 

t = temperatūra, °C; F = tauku saturs procentos; 

N = netauku (olbaltumvielas, laktoze, minerālvielas, vitamīni) saturs procentos 
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Izpēti zemāk doto tabulu ar dažādu piena veidu sastāvu un apvelc, kurš no dotajiem piena veidiem 

būs visblīvākais 20 °C temperatūrā. 

3. tabula 

Dažādu piena veidu sastāvs (g uz 100 g produkta) 

 Vājpiens Piens, 2% tauku saturs Piens, 3,5 % tauku saturs 

Ūdens 90 89 88 

Cukuri 5,0 4,7 4,5 

Tauki 0,1 2,0 3,5 

Olbaltumvielas 3,4 3,3 3,2 

 

Visblīvākais 20 °C temperatūrā būs [Vājpiens; Piens, 2% tauku saturs; Piens, 3,5 % tauku saturs] 

 

1.3.c Kur kafijā ir piens? (1 p) 

Pagatavojot kafijas dzērienu lati (latte) vai kapučīno (cappuccino), kafijai pievieno pienu, piena putas 

un nereti arī kādu sīrupu, lai dzērienam piešķirtu īpašāku garšu. Arvien biežāk šādu dzērienu 

pagatavošanai izmanto vājpienu vai pienu ar zemu tauku saturu. Tas nosacīti samazina kaloriju 

saturu dzērienā, taču, kā tika secināts Ilinoisas un Kalifornijas universitāšu 2016. gadā veiktajā 

pētījumā, cilvēki bieži mazo kaloriju skaitu „kompensē” ar našķiem, ko apēd kopā ar dzērienu – 

bulciņu, šokolādi vai kādu citu kalorijām bagātu gardumu. 

Izmantojot iepriekš doto informāciju un savas zināšanas, krūzes shēmā ar bultiņām savelc, kādā 

kārtībā krūzē nostāsies šokolādes latte sastāvdaļas, ja to pagatavo no karsēta vājpiena, piena 

putām, ekspresso kafijas un cukurota šokolādes sīrupa. 

 

 
Karsēts vājpiens 

Piena putas 

Ekspresso kafija 

Šokolādes sīrups 

 

1.4. Enerģija kafijas pagatavošanai (5 p) 
Mūsdienās kafija pagatavošanai ir pieejama ļoti dažādos veidos – šķīstošā kafija steidzīgajiem, svaigi 

malta kafija aromātiskas kafijas cienītājiem, kafija kapsulās modernajiem lietotājiem vai, piemēram, 

klasiskais kafijas katliņš jeb cezva, lai pagatavotu kafiju turku gaumē. 

Jānis un Ilze ir īsteni kafijas cienītāji un kafiju dzer katru dienu. Jānis ir mērnieks un daudz strādā 

ārpus telpām, tāpēc kafiju parasti dzer no rīta un vakarā. Savukārt Ilze ir aktīva mājsaimniece un 

kafiju dzer, pielāgojoties konkrētās dienas darbu plānam. Vidēji Ilzei dienā sanāk izdzert trīs nelielas 

tasītes ar kafiju. 
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Jānis dzer šķīstošo kafiju un ūdeni tai parasti silda elektriskajā tējkannā, nepievēršot lielu uzmanību 

tam, cik daudz ūdens kopā katru reizi uzsilda. Jāņa dēls Arvis ir pamanījis, ka tējkannā parasti ir ap 

600 mL ūdens, lai gan vienai kafijas krūzei Jānis patērē vien 200 mL šķidruma. 

Savukārt Ilze ūdeni kafijai vāra uz gāzes plīts īpašā vara traukā cezvā jeb turkā, taču laika trūkuma dēļ 

neseko īpašajam kafijas pagatavošanas veidam un vienkārši uzvāra ūdeni (vidēji 130 mL), ar ko aplej 

nelielu daudzumu svaigi maltu kafijas pupiņu. 

Pēdējā laikā Jāņa un Ilzes draugi ir aktīvi pievērsušies „zaļākam” dzīvesveidam un ieteikuši arī abiem 

kafijas cienītājiem pārdomāt savus ikdienas paradumus, lai, iespējams, samazinātu patērētās 

enerģijas daudzumu. 

 

1.4.a Cik daudz enerģijas patērē kafijas vārīšana? (2 p) 

Pirmkārt, abiem kafijas cienītājiem būtu jāizvērtē savs ikdienas enerģijas patēriņš kafijas 

pagatavošanas procesā. Aprēķini, cik daudz enerģijas kilodžoulos dienā ūdens uzsildīšanai patērē 

Jānis un Ilze, ja: 

1) Abi izmanto auksto krāna ūdeni, kura t = 15 °C 

2) Abos gadījumos ūdens tiek uzvārīts līdz vārīšanās temperatūrai 

3) Ūdens vidējā siltumietilpība Kg

J
C p


 2,4

 

 

4) Ūdens vidējais blīvums ρ = 1,0 g/mL 

Iegūto rezultātu noapaļo līdz veseliem skaitļiem. 

 

Jānis dienā patērē [______] kJ enerģijas.  

Ilze dienā patērē [______] kJ enerģijas.  

 

1.4.b Kurš patērē vairāk energoresursu? (2 p) 

No iegūtajiem skaitļiem Jānis un Ilze gan samulsa vēl vairāk, jo skaitītājos kilodžaulus taču neredz! 

Turklāt arī enerģijas veidi, ko abi izmanto, ir dažādi. Jānim daudz saprotamāks ir patērētās 

elektroenerģijas daudzums, bet Ilzei – izlietotās dabasgāzes tilpums. 

Pieņemot, ka 

1) Tējkannas energoefektivitāte ir 90% 

2) Gāzes plīts enerģijas atdeves energoefektivitāte ir 30% 

3) Gāzes sadegšanas siltums ir 34,1 MJ/m3 

4) 1 kWh = 3,6 MJ 

 

Kg

J
C p


 2,4
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aprēķini, cik daudz energoresursu dienā kafijas pagatavošanai izmanto Jānis un Ilze. 

Aprēķinos izmanto iepriekš iegūtās noapaļotās vērtības! 

Rezultātu izsaki ar precizitāti 3 cipari aiz komata. 

 

Jānis dienas laikā kafijas pagatavošanai patērē [_____] kWh elektroenerģijas. 

Ilze dienas laikā kafijas pagatavošanai patērē [______] m3 dabasgāzes. 

 

3c Kurš vairāk ietaupīs? (1 p) 

Abi vienojās, ka pirmais taupīgāk sāks dzīvot tas, kurš par ūdens sildīšanu kafijai mēnesī samaksā 

vairāk. ”Taupīgajam” zaudētājam būs jāatsakās no vienas kafijas krūzes dienā. 

Tā kā gan Jānim, gan Ilzei gadās tādas dienas, kad kafiju mājās nedzer nemaz, abi pieņēma, ka tēriņus 

rēķinās par 25 dienām. 2018. gada janvārī pēc publiski pieejamajiem datiem 1 kWh elektroenerģijas 

maksā vidēji 0,14 €, bet 1 m3 dabasgāzes – vidēji 0,70 €. 

Aprēķini, cik daudz par patērēto elektroenerģiju kafijas pagatavošanai vidēji mēnesī samaksā Jānis 

un cik Ilze – par patērēto dabasgāzi. Iegūto summu noapaļo līdz veseliem euro centiem. 

Ar februāri par vienu krūzi kafijas mazāk dzers un taupīgāk dzīvos [Ilze, Jānis] 

 

Pārdomā arī Tu, vai ikdienā nelieto pārāk daudz kofeīnu saturošus dzērienus un kā mazajos ikdienas 

darbos vari ietaupīt kaut nelielu daudzumu enerģijas! 
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1.5. Enerģija no kafijas (2p) 

Kafijas pagatavošanā ir iesaistīta ne tikai ķīmija, bet arī fizika, kas apraksta dauzus procesus, kas 
notiek ar kafiju ikdienā. 

Ne tikai kafijas gatavošana, bet arī kafijas dzeršana bieži tiek saistīta ar enerģiju. Ne velti joku plēsēji 
Einšteina slaveno formulu E=mc2, kur E apzīmē enerģiju, ir interpretējuši tā, ka m vienādojumā 
atbilst pienam (angliski – milk), bet c atbilst kafijai (angliski – coffee). 

 

 
1.attēls Kafijas „vienādojums” 

(Avots: http://www.evolvefish.com/assets/images/EF-APP-CWT-00023(Main).jpg ) 
 
Tomēr izrādās, ka kafijas enerģētiskā vērtība ir ļoti maza. Piemēram, 100 ml melnās kafijas bez piena 
un cukura enerģētiskā vērtība var būt tikai 4,2 cal (kalorijas). Starptautiskajā mērvienību sistēmā (SI 
sistēmā) enerģijas mērvienība ir džouls (J). Kāda ir 100 ml melnās kafijas enerģētiskā vērtība izteikta 
SI sistēmās mērvienībās, ja 1 J = 0,24 cal? 
 
Atbilde: [____] J 
 
Ja 100 ml melnās kafijas klāt pievieno 10 ml piena, tad kopējā enerģētiskā vērtība ievērojami pieaug, 
jo 100 ml piena enerģētiskā vērtība ir 63 kcal. Cik reižu melnās kafijas ar pienu enerģētiskā vērtība ir 
lielāka par vienkārši melnās kafijas enerģētisko vērtību? 
 
Atbilde: [____] 
 

1.6. Kafijas pagatavošana (3 p) 
 
Kafiju var pagatavot dažādi. Viens no variantiem ir izmantot 1. attēlā redzamo iekārtu, kurā kā 
sildītājs tiek izmantota, piemēram, elektriskā plīts. Izmantojot iekārtas attēlu izvēlies, kādā 
agregātstāvoklī pārsvarā ir ūdens kafijas sagatavošanas procesā, kad tas virzās pa izejas cauruli 
caur tvertni ar malto kafiju? 

http://www.evolvefish.com/assets/images/EF-APP-CWT-00023(Main).jpg
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1. attēls Mokas kafijas kanna un tās shematisks attēlojums 

(Avots: http://www.msc.univ-paris-diderot.fr/~phyexp/uploads/Moka/article1.pdf ) 
 
Atbilžu varianti: [Cietā; Šķidrā; Gāzveida; Plazmas] 
 
Dzēriena gatavošanās procesā, spiediena trauka brīvajā telpā spiediens ir augstāks par atmosfēras 
spiedienu. Kā šādos apstākļos mainās ūdens vārīšanās temperatūra? 
 
Atbilžu varianti: [Samazinās; Nemainās; Pieaug] 
 
Iegūtās kafijas garšu būtiski ietekmē trīs faktori: 
1) ūdens ķīmiskais sastāvs; 
2) maltās kafijas svaigums; 
3) daļiņu izmērs maltajā kafijā. 
Pēdējo iespējams mainīt, izvēloties dažādas kafijas pupiņu malšanas iekārtas un metodes. 2. attēlā 
redzami eksperimenta rezultāti, kas veikti ar kādu kafijas pupiņas malšanas iekārtu ar četriem 
malšanas režīmiem. Grafikā attēlota kafijas daļiņu koncentrācija atkarībā no daļiņu izmēra pēc 
malšanas.  
 

 
 2.attēls  

http://www.msc.univ-paris-diderot.fr/~phyexp/uploads/Moka/article1.pdf
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Ja no samaltās kafijas nejauši izvēlētos vienu kafijas daļiņu, izvēlies, kāds ar lielāko varbūtību būs 
tās izmērs? 
 
Atbilžu varianti: 
[Zem 200 mikrometriem 
Ap 350 mikrometriem 
Ap 600 mikrometriem 
Virs 1000 mikrometriem 
Tas ir atkarīgs no lietotā režīma] 
 
 

1.7. Kafijas dzeršana (5 p) 
 
Kad kafija ir uztaisīta un gribas to mierīgi izbaudīt, ir svarīgi, lai kafija pēc iespējas ilgāk neatdzistu. No 
fizikas viedokļa trīs faktori, kas ietekmē kafijas atdzišanas ātrumu, ir: 
1) kafijas krāsa; 
2) kafijas temperatūra; 
3) kafijas viskozitāte (biezums). 
Jo kafija ir melnāka (tumšāka), jo vairāk siltuma tā atdod vienā un tajā pašā laika momentā. 
Jo augstāka ir kafijas temperatūra, jo ātrāk kafija atdod siltumu. 
Jo viskozāka ir kafija, jo lēnāk norisinās iztvaikošana un līdz ar to arī siltuma aizvadīšana.   
Populārs uzdevums par kafijas atdzišanu ir, ka jānoskaidro, kas atdzisīs lēnāk! Vai tā būs kafija, kurai 
ļauj 10 minūtes dzist un tad klāt pieliek krējumu no ledusskapja vai tāda, kurai jau pašā sākumā pielej 
klāt krējumu no ledusskapja un tad ļauj 10 minūtes dzist. Sākuma temperatūras abām kafijām ir 
vienādas. Kuri no nosauktajiem faktoriem ir par labu tam, ka lēnāk atdzisīs tā kafija, kurai jau pašā 
sākumā pielies klāt krējumu?  
 
Atbilžu varianti: [Krāsa un temperatūra; Krāsa un viskozitāte; Temperatūra un viskozitāte;Visi 
nosauktie faktori] 
 
Stefana-Bolcmaņa likums apraksta to, ka izstarotā enerģija laika vienībā no virsmas laukuma vienības 
ir proporcionāla virsmas temperatūras T ceturtajai pakāpei jeb R(T)=σT4. Cik reizes izmainās 
izstarotās enerģijas daudzums laika vienībā, ja virsmas temperatūra pieaug 3 reizes? 
 
Atbilde: [_____] reizes 
 
Kafijas atdzišana ir atkarīga ne tikai no pašas kafijas, bet arī no trauka, kurā tā ir ielieta un kādiem 
apstākļiem šis trauks ir pakļauts. Zemāk 1. attēlā redzama eksperimentālā iekārta un iegūto rezultātu 
grafisks attēlojums eksperimentam, kurā tika pētīts kafijas atdzišanas ātrums dažādos apstākļos.  
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1.attēls Eksperimentā izmantotās kafijas krūzītes un iegūto rezultātu grafiks 
(Avots: https://www.wired.com/2016/11/physics-says-best-way-deal-hot-coffee/ ) 
 
SI sistēmā temperatūras mērīšanai izmanto Kelvina skalu. Par cik grādiem Kelvina skalā izmainās 
kafijas temperatūra eksperimentā, kurā krūzīte ir bez vāciņa, sākot no brīža, kad temperatūra ir 
maksimāla, līdz brīdim, kad pagājušas 6 minūtes un 40 sekundes? 
 
Atbilde: [_____] 

https://www.wired.com/2016/11/physics-says-best-way-deal-hot-coffee/
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Kas galvenokārt nosaka to, ka kafija atdziest ātrāk, ja virs krūzītes atveres cauruma tiek pūsts 

gaiss? 

Atbilžu varianti: 

[Pūstais gaiss ir vēsāks par kafiju, tādēļ to atdzesē 

Gaisa plūsma palīdz no kafijas izraut ārā molekulas 

Gaisa plūsma aiznes prom molekulas, kas atrodas virs kafijas 

Gaisa plūsma kafijas molekulām piešķir papildus enerģiju] 

 

1.8 Kofeīna ceļš cilvēkā (7 p) 
 

1.8.a Kofeīna fizioloģija (3p) 

Izlasi doto tekstu un apvelc atbilstošos vārdus 

Cilvēka smadzenes sastāv no ļoti daudzām nervu šūnām. Šīs šūnas savā starpā ir saistītas dažādos 

nervu ceļos. Šūnas sazinās, izdalot speciālas ķīmiskās vielas, kuras uztver nākamie nervu šūnu 

receptori. Kad viela ir piesaistījusies pie receptora, nervu šūnā rodas signāls, kas tiek nodots tālāk. 

Nervu ceļi smadzenēs var veikt dažādas funkcijas – ir ierosinošie nervu ceļi, ir nervu ceļi, kas apslāpē 

citus ceļus. Piemēram, pirms miega ir aktīvi slāpējošie nervu ceļi, tādēļ mēs sliktāk uztveram maņu 

orgānu sūtītos signālus. 

Kofeīns ir gan ūdenī, gan taukos šķīstoša molekula. Šī īpašība ļauj kofeīnam šķērsot cilvēka šūnas 

[kodolu/membrānu/hloroplastu/ribosomu] un nonākt smadzenēs. Kofeīns pēc struktūras ir līdzīgs 

adenozīnam – vielai, kas smadzenēs piesaistās pie nervu šūnām noteiktos nervu ceļos. Kofeīns 

piesaistās adenozīna vietā, bet nervu šūnās signālu nerada.  

Ir zināms, ka kofeīnam ir uzmundrinoša un tonizējoša iedarbība, kas novērojama jau pēc 15 

minūtēm, kad ir iedzerts kofeīnu saturošs dzēriens. Kofeīna pussabrukšanas periods plazmā ir 5,5h 

Kāda loma smadzenēs ir adenozīnam? [Nodrošināt smadzeņu uzturēšanu nomodā/Aktivēt 

smadzenēs nomierinošos signālus/Koordinēt ķermeņa kreiso un labo pusi/Kalpot par enerģijas 

avotu] 

Lai kofeīns nonāktu smadzenēs, tas tiks uzsūkts no gremošanas trakta. Ar kura ķermeņa šķidruma 

palīdzību, tas nonāks smadzenēs? [Limfu/Urīnu/Asinīm/Žulti]  

1.8.b Kofeīns un nogurums (4p) 

Utrehtas Universitātē veica pētījumu, kurā ar brīvprātīgo palīdzību mēģināja noskaidrot, vai kafija 

palīdz koncentrēties auto vadīšanai. Lai to noskaidrotu, brīvprātīgie veica maršrutu autovadīšanas 

simulatorā. Sākumā viņi divas stundas veica braukšanas simulāciju, kuras laikā tika mērīts, cik precīzi 

viņi ievēro vienmērīgu ātrumu un cik precīzi tiek izpildīti pagriešanās manevri. Pēc šīm divām 

stundām sekoja 15 minūšu pauze, kuras laikā puse pētījuma dalībnieku iedzēra krūzi kafijas (80 mg 

kofeīna), bet otra puse krūzi bezkofeīna kafijas (0 mg kofeīna). Pēc pauzes sekoja vēl divu stundu 

brauciens simulatorā. Testa sākumā un testa laikā tika veikta kompleksa vadītāju miegainības 

novērtēšana (acu mirkšķināšanas biežums, mirkšķināšanas ātrums, galvas slīpums, u.c. mērījumi. 

Rezultātus var redzēt grafikos zemāk, ar raustītu līniju atzīmēti rezultāti no bezkofeīna kafijas. Ar 
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Break – pauze, kuras laikā vadītāji iedzēra kafiju.  Punkti rezultātu grafikos atbilst vidējai vērtībai no 

visiem dalībniekiem, kas iegūta apkopojot rezultātus no stundas mērījumiem. Rezultātiem, kas 

atzīmēti ar zvaigznīti, statistiski būtiski atšķiras kofeīna un bezkofeīna kafijas grupu rezultāti. 

 

1. attēls Braukšanas simulatora rezultāti pirms un pēc kafijas iedzeršanas. A – Novirze no 

nepieciešamā ātruma B – Novirze no manevra precizitātes  C - Miegainības novērtējums pēc 

Karolinskas skalas. Grafiki ņemti no Mets un kolēģu 2012. gada publikācijas. 

Izpēti grafikus, izvēlies ar kuru attēlu palīdzību zinātnieki varēja veikt zemāk redzamos 

secinājumus. Atbildē var būt vairāki attēli vienlaicīgi. 

15 minūšu pauze pēc 2 stundu braukšanas, nepalīdz samazināt miegainību [A; B; C] 

Kofeīns dzērienā, nevis silts dzēriens, ir noteicošais autovadītāju rezultātu uzlabošanā [A; B; C] 

Pirms pauzes abu grupu autovadītāji brauca vienādi [A; B; C] 

Autovadītāju manevru precizitāte visvairāk krītas pirmās braukšanas stundas laikā  [A; B; C] 
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2. uzdevums (10 p) 
Šajā uzdevumā ir vispārīgie jautājumi par bioloģiju. Katram jautājumam ir tikai viena pareizā atbilde 

 

Ūdensmērītājs ir neliels blakšu kārtas kukainis, kas spēj pārvietoties pa ūdens virsmu. 

 

2.1. Kāda ūdens īpašība, ļauj ūdensmērītājam pārvietoties pa ūdens virsmu? 

a) Virsmas spraigums 

b) Ūdens blīvuma izmaiņas atkarībā no temperatūras  

c) Spēja mainīt agregātstāvokli 

d) Zema viršanas temperatūra 

2.2. Kā barojas ūdensmērītāji 

a)  Tie ir parazīti 

b) Tie ir plēsēji 

c) Tie ir augēdāji 

d) Tie ir saprofīti 

2.3. Kartupeļu bumbuļi uzkrāj cieti, kas ir rezerves barības viela. Kuros kartupeļos būs vislielākā cietes 
k oncentrācija (g cietes/g kartupeļa)? 

a) Jaunajos, nelielos kartupeļos, kas izrakti no zemes augustā 

b) Kartupeļos, kas stāvējuši pagrabā 4 oC līdz martam 

c) Kartupeļos, kas izdzinuši asnus, neatkarīgi no glabāšanas laika 

d) Lielos kartupeļos, novembrī mēnesi pēc novākšanas 

Skolēni pēc filmas "Marsietis" noskatīšanās, nolēma pārbaudīt filmā redzēto. Viena no problēmām, 
ar ko saskārās filmas varonis, bija mikroorganismu trūkums augsnē. Skolēni nebija pārliecināti, ka 
kartupeļu augšanai nepieciešami mikroorganismi. Viņi nopirka kartupeļu bumbuļus un iestādīja tos 
sterilās smiltīs un katru trešo dienu aplaistīja ar sterilu ūdeni. Kartupeļi izdzina 10 cm garus asnus. 
Skolēni secināja, ka kartupeļu augšanai nav nepieciešami mikroorganismi un kartupeļus varētu 
audzēt arī sterilajā Marsa augsnē bez papildus mikroorganismu pievienošanas.  
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2.4. Kādēļ augiem nepieciešami augsnes mikroorganismi? 

a) Lai noārdītu organiskās vielas par neorganiskām 

b) Lai augu saknes vieglāk uzsūktu skābekli 

c) Lai palīdzētu augiem uzņemt oglekli 

d) Lai veiktu noteiktus fotosintēzes posmus 

2.5. Vai viņu secinājums par augsnes mikroorganismu ietekmi uz kartupeļiem bija patiess? 

a) Jā, jo bija novērojama kartupeļu augšana sterilā vidē 

b) Nē, jo kartupeļa bumbulī esošās barības vielas bija pietiekošas asnu izdzīšanai 

c) Nē, jo augsne bija sterila 

d) Jā, jo augus ir iespējams audzēt hidroponikā 

2.6. Ilgi glabājot pienu, tā virskārtā nostājas krējums. Kāpēc šādu parādību novēro? 

a) Piena tauki ir smagāki par ūdeni 

b) Piena tauki ir vieglāki par ūdeni 

c) Krējumā ir vairāk olbaltumvielu nekā pienā 

d) Krējumā ir daudz šķiedrvielu 

2.7. Lai ilgāk uzglabātu dažādus pārtikas produktus, tos bieži marinē vai skābē. Kā skāba vide palīdz 

saglabāt pārtiku? 

a) Skābā vidē molekulas sapakojas ciešāk 

b) Skābā vidē ūdens sasalst augstākā temperatūrā 

c) Skābā vidē spēj augt mazāk mikroorganismu 

d) Skāba vide nepalīdz uzglabāt pārtiku, tā tikai garšo labāk 

 

2.8.  Pie fiziskas slodzes paātrinās sirdsdarbība, jo 

a) Muskuļiem nepieciešams mazāk skābekļa 

b) Plaušu tilpums palielinās 

c) Muskuļiem nepieciešams vairāk skābekļa 

d) Liela daļa asiņu uzkrājas muskuļos 

 

2.9. Tropu lietusmežos augu lapas bieži vien ir ar dažādiem izrobojumiem, kādēļ? 

a) Izrobojumi ļauj samazināt lapas virsmu, lai samazinātu vēja bojājumus 

b) Izrobojumi ļauj samazināt lapas virsmu, lai samazinātu lietus bojājumus 

c) Izrobojumi “piemāna”kaitēkļus un tie nenāk grauzt lapas 

d) Izrobojumi ļauj uztvert vairāk saules gaismas 

 

2.10 . Tuksnešu augiem bieži vien ir mazas un biezas lapas un zaļš stumbrs, kāpēc? 

a) Tuksnesī vienmēr spīd saule, tādēļ fotosintēzei pietiek tikai ar mazajām lapām 

b) Tuksnesī ir maz augu, tādēļ tie netiek noēnoti, nav nepieciešamības pēc lielām lapām 

c) Augi cenšas samazināt ūdens iztvaikošanu 

d) Tā viņi cenšas pasargāt sevi no augēdājiem 
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3. uzdevums (10 p) 
Šajā uzdevumā ir vispārīgie jautājumi par fiziku. Katram jautājumam ir tikai viena pareizā atbilde. 

3.1. Kurā no atbilžu variantiem mērvienības ir sakārtotas tādā secībā, lai atbilstu fizikālajiem 

lielumiem: elektriskais spriegums, strāvas stiprums, elektriskā pretestība, elektriskā jauda? 

a) volti, ampēri, vati, omi 

b) volti, ampēri, omi, vati 

c) ampēri, volti, vati, omi 

d) ampēri, volti, omi, vati 

3.2. Arbūza masa ir 3,8 kilogrami. Kāda aptuveni ir arbūza masa mārciņās (lb), ja 1 mārciņa ir 

aptuveni 454 grami? 

a) 1725,2 mārciņas 

b) 0,0084 mārciņas 

c) 8,37 mārciņas 

d) 1,73 mārciņas 

 

3.3. Attēlā redzamā kolba tiek pildīta ar ūdeni no krāna. Kurā 

grafikā visprecīzāk ir attēlots kā mainās ūdens augstums h 

kolbā atkarībā no laika t, ja nemainās ūdens daudzums, kas 

laika momentā izplūst no krāna? 

 

 

a)  

b)  

c)  

d)  
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3.4. Tabulā doti dažādu vielu vai materiālu blīvumi. Skolēni pētīja plastmasas kreļļu lodītes. Trīs 

lodītes ir izgatavotas no plastmasas X, bet trīs lodītes no plastmasas Y. Kurā no attēliem ir parādīts 

lodīšu stāvoklis, kad tās iemet ūdenī?

 

 

3.5. Uz sviras atrodas objekts ar masu m1=4,5 kg, kura 

masas centrs atrodas attālumā l1=90 cm no atbalsta 

punkta. Cik lielai ir jābūt objekta m2 masai, lai svira 

atrastos līdzsvarā, ja objekta m2 masas centrs atrodas 

l2=50 cm no atbalsta punkta? 

a) 2,5 kg 

b) 3,7 kg 

c) 6,9 kg 

d) 8,1 kg 

 

3.6. jautājums Skolēns pētīja, kā atkarībā no laika t mainījās katlā ietecējušā ūdens tilpums V. Grafikā 

attēloti pētījuma rezultāti. Cik ilgā laikā katlā ietecētu 6,4 litri ūdens? 
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a) 85,3 s 

b) 87,3 s 

c) 89,3 s 

d) 91,3 s 

3.7. Gravitācijas spēks F ir spēks, kas darbojas starp jebkuriem diviem ķermeņiem, kuriem ir masa. Šī 

spēka lielums ir tieši atkarīgs no abu ķermeņu masām un apgriezti proporcionāls attāluma R 

kvadrātam starp ķermeņiem. Kurš grafiks labāk parāda gravitācijas spēka F atkarību no attālu R starp 

objektiem? 

 

 

3.8. Dotas baltās gaismas LED spuldzes spektrs. Kuras krāsas gaismu LED spuldze izstaro ar vislielāko 

jaudu? 

 

a) Sarkanās 

b) Dzeltenās 

c) Zaļās 

d) Zilās 
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3.9. Uz objektu darbojas divi spēki perpendikulārā virzienā. Viena spēka lielums 3 N, bet otra spēka 

lielums 4 N. Cik liels ir kopējais spēks, kas darbojas uz objektu? 

a) 6 N 

b) 5 N 

c)2 N 

d)1 N 

 

3.10. Kārlis izmērīja, ka automašīna attālumu l=(100,0±2,0) m nobrauca laikā t=(5,0±0,1) s, un 

aprēķināja tās vidējo ātrumu v. Kāda ir aprēķinātā ātruma absolūtā un relatīvā kļūda? 

a) 0,6 m/s, 4 % 

b) 1,2 m/s, 6 % 

c) 0,8 m/s, 4 % 

d) 0,4 m/s, 6% 
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4. uzdevums (11 p) 

 
Šajā uzdevumā ir vispārīgie jautājumi par ķīmju. Katram jautājumam, izņemot 4.1. ir tikai viena 

pareizā atbilde. 

4.1. Arvīdam ir jāizvēlas trauki 0,1 M HCl šķīduma titrēšanai. No dotajiem traukiem atzīmē visus tos, 

ko parasti izmanto titrēšanā! 

Ņem vērā, ka šim jautājumam ir vairākas pareizās atbildes! Katra nepareizā atbilde tiks vērtēta kā 

kļūdaina, atņemot daļu no punktiem šim jautājumam! 

Piesta 

 

Dzesinātājs 

 

Mora pipete 

 

Mēģene 

 
Koniskā (Erlenmeijera) 
kolba 

 

Birete 

 

Spirta lampiņa 

 

Mērkolba 

 

 

4.2. Pēc kāda principa izvēlas indikatoru skābes-bāzes titrēšanā? 

a) Var izvēlēties jebkuru indikatoru 

b) Pēc vielu molmasas 

c) Pēc reakcijas beigu punkta pH vērtības 

d) Pēc vielu sākotnējās pH vērtības 

4.3. Kādam nolūkam galvenokārt izmanto hromatogrāfiju? 

a) Vielu atdalīšanai 

b) Vielas koncentrācijas noteikšanai 

c) Vielas pH vērtības noteikšanai 

d) Vielu masas noteikšanai maisījumā 

4.4. Kura no minētajām vielām ir visnepolārākā? 

a) Ūdens H2O 

b) Etanols C2H5OH 

c) Acetons                

d) Heksāns C6H14 
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4.5.Kāda pH vērtība ir etiķim? 

a) <7 

b) >7 

c) ≈7 

d) 0 

4.6. Kā mainās vielas koncentrācija šķīdumā, šķīdumu ietvaicējot? 

a) Samazinās 

b) Palielinās 

c) Nemainās 

d) Mainās dažādi atkarībā no vielas 

 

4.7. Kā pareizi būtu jāpagatavo atšķaidīts skābes šķīdums? 

a) Koncentrētu skābi lejot ūdenī 

b) Ūdeni lejot koncentrētas skābes šķīdumā 

c) Vielu liešanas secībai nav nozīmes 

d) Pamīšus jaucot skābi un ūdeni 

4.8. Sajaucot kopā 40 g nātrija hidroksīda NaOH un 36,5 g sālsskābes HCl, ieguva 55 g nātrija hlorīda 

NaCl. Kāds ir aprakstītās reakcijas iznākums %? 

a) 138% 

b) 100% 

c) 94% 

d) 91% 

4.9. Kura no dotajām metodēm nav paredzēta vielu atdalīšanai no maisījuma? 

a) Filtrēšana 

b) Hromatogrāfija 

c) Centrifugēšana 

d) Titrēšana 

4.10. Sērskābe H2SO4 ar kālija hidroksīdu KOH reaģē atbilstoši dotajam ķīmiskās reakcijas 

vienādojumam: 

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O 

Zināms, ka reakcijai ir pieejami 2 mol sērskābes H2SO4 un 1,5 mol kālija hidroksīda KOH. Cik daudz 

kālija sulfāta K2SO4izveidosies reakcijā? 

a) 2 mol 

b) 0,75 mol 

c) 1,5 mol 

d) 3,5 mol 
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4.11. Praktiskā laboratorijas darba laikā, darbojoties ar dažādiem šķidrumiem, Rūdolfs pēkšņi sajuta 

vāju dedzināšanu un duršanu uz vienas plaukstas. Ko Rūdolfam būtu jādara vispirms šādā gadījumā? 

a) Jutīgā vieta būtu nekavējoties jāapstrādā ar vāju borskābes šķīdumu, jo šādu sajūtu rada 

tikai sārmi 

b) Nekas, šādas dedzinošas sajūtas uz ādas parasti pēc laika pāriet 

c) Jutīgā vieta būtu nekavējoties jāapstrādā ar vāju sodas šķīdumu, jo šādu sajūtu rada tikai 

skābes 

d) Jutīgā vieta būtu nekavējoties ilgāku laiku jāskalo ar lielu daudzumu ūdens 

 


