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Šajā testā ir 25 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. 

23. - 25. janvārī norisināsies 41. 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. 

Sēnēm un kukaiņiem ir vairākas kopīgas, kā arī vairākas atšķirīgas pazīmes. 

 Visas sēņu un kukaiņu šūnas satur hitīnu 

 Visi sēņu valsts un kukaiņu klases pārstāvji ir daudzšūnu organismi 

 Visas sēņu un kukaiņu šūnas satur hlorofilu 

 Sēnes un kukaiņi ir spējīgi vairoties tikai dzimumiski 

 

2. jautājums. 

Jaunkaledonijas milzu gekons Rhacodactylus leachianu, zināms arī kā pasaules lielākais gekons 

(tas var sasniegt 36 cm garumu), ir kokos dzīvojoša, naktī aktīva gekonu suga. Tam raksturīga 

nokarājusies āda un salīdzinoši īsa, strupa aste. Savvaļā tas apdzīvo tikai Jaunkaledonijas salas uz 

austrumiem no Austrālijas. Gekona diēta sastāv no kukaiņiem, zirnekļiem, maziem 

mugurkaulniekiem – vardēm, ķirzakām, putniem -, augļiem, nektāra un koku sulām. Balstoties uz 

doto informāciju, novērtē apgalvojumus par Jaunkaledonijas milzu gekoniem. 

 R. leachianus ir endēmi Jaunkaledonijas salām  

 R. leachianus zobi, visticamāk, ir plakani un ar lielām virsmām  

 R. leachianus krāsojums ir mimikrijas piemērs  

 R. leachianus mazuļi attīstās ar metamorfozi  
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3. jautājums. 

Zaļā mušmire ir sēne ar zaļganu cepurīti un baltu kātiņu. Tā ir plaši izplatīta visā Eiropā un aug lapu 

koku mežos. 

 Zaļā mušmire pieder eikariotiem 

 Zaļā mušmire zaļganu nokrāsu ieguvusi pateicoties hloroplastiem 

 Zaļā mušmire pieder pie bazīdijsēnēm 

 Zaļā mušmire nav mikorizas sēne 

 

4. jautājums. 

Ir dažādi muskuļaudu veidi, kas atšķiras pēc izskata un funkcijām. 

 Šķērssvītrotie muskuļaudi ir pakļauti mūsu gribai, tos inervē somatiskā nervu sistēma. 

 Muskuļaudu funkcija ir uztvert kairinājumu 

 Šķērssvītrotie muskuļaudi ir veidoti no olbaltumvielu pavedieniem - miofibrillām 

 Sirds pauzes laikā priekškambaru muskulatūra ir sasprindzināta, bet kambaru - 

atslābusi 

 

5. jautājums. 

Zivis ir ūdenī dzīvojoši mugurkaulnieki, tās iedala skrimšļzivīs un kaulzivīs. 

 Visām zivīm ir peldpūslis 

 Zivju kauli ir dobi 

 Ne visām zivīm raksturīga ārēja apaugļošana, ir arī zivis - dzīvdzemdētājas 

 Visas zivis nav poikilotermi organismi 

 

6. jautājums. 

Pīļknābjiem piedzimstot (gan tēviņiem, gan mātītēm) uz pakaļkājas elkoņa locītavām ir piesis. 

Pieaugot mātītēm piesis ar laiku nokrīt, bet tēviņiem saglabājas. Tas ir dobs, apmēram 15 mm garš 

un savienots ar indes dziedzeri. Inde ir pietiekami spēcīga, lai nogalinātu mazākus dzīvniekus, 

piemēram, nelielu suni, bet cilvēkam tā izraisa ļoti spēcīgas sāpes.  Inde izstrādājas tikai pārošanās 

sezonas laikā. Pīļknābji dēj olas un parasti tiem ir viens līdz trīs pēcnācēji. 

 Pīļknābim piemīt gan zīdītāju, gan rāpuļu pazīmes 

 Pīļknābji attīstās ar pilno pārvēršanos 

 Pīļknābjiem ir četri zīdekļi 

 Indes dziedzeru izdalīto sekrētu pīļknābji izmanto barības ieguvei 

 

7. jautājums. 

Attēlā redzams kāds augs. 

 Augs ir  divgadīgs kurvjziežu dzimtas lakstaugs 

 

 Augam ir dzelteni viendzimuma ziedi ar mēlveida 

vainagu 

 Šim augam raksturīgais sēklu izplatīšanas veids ir 

anemohorija 

 Auga ziedkopa  ir galviņa 



VBO 23.01.2019.                               Tests, 10. klase                                      KODS 

10. klase 

3 

8. jautājums. 

Asinsrites sistēma ir orgānu sistēma, kas nodrošina vielu transportu augstāk attīstīto dzīvnieku 

organismos. 

 Lielākajai daļai gliemju un posmtārpu ir vaļēja asinsrites sistēma 

 Mugurkaulniekiem pa artērijām plūst tikai arteriālas asinis 

 Asinis, kurās ir maz skābekļa, bet daudz oglekļa dioksīda, sauc par venozajām asinīm 

 Kapilāri ir tikai tiem organismiem, kuriem ir vaļēja asinsrites sistēma 

 

9. jautājums. 

Pēdējos gados Latvijas mežos savairojusies vēl viena ērču suga – pļavu ērces Dermacentor 

reticulatus, kas līdz šim bija plaši izplatītas citviet Eiropā. Tāpat kā suņu un taigas ērces, šīs ērces 

pieder pie ganību ērču kārtas. 

 Pļavas ērce pieder kukaiņu klasei 

 Ganību ērču sastopamība ir atkarīga no mugurkaulnieku sastopamības 

 Ganību ērces pārnēsā vīrusus, kuri izraisa ērču encefalītu un Laima slimību 

 Vakcinējoties pret ērču encefalītu, cilvēks iegūst dabīgo aktīvo imunitāti 

 

10. jautājums. 

Dzeltenais sienasķērpis bieži sastopams uz koku stumbriem un krūmiem, kas veido koši dzeltenu, 

dažkārt arī zaļgani dzeltenu vai oranžu zvīņainu garozu. 

 Ķērpis ir parazītaugs 

 Ķērpji pieder pie sēņu valsts 

 Dzeltenais sienasķērpis nesatur hlorofilu 

 Organiskās vielas ķērpis saņem no saimniekauga 

 

11. jautājums. 

Āfrikas cūku mēra inkubācijas periods ir 5—15 dienas. Saslimušajām cūkām ir paaugstināta 

ķermeņa temperatūra, tās ir apātiskas, gurdenas, guļ, saspiedušās kopā. Novērojama vemšana, 

atsacīšanās no barības, caureja. Uz ādas veidojas sārti plankumi (zemādas asinsizplūdumi), kas 

nepazūd, tiem uzspiežot. Mēdz būt ķermeņa pakaļdaļas paralīze, kustību koordinācijas traucējumi. 

Grūsnām sivēnmātēm slimība izraisa abortu. Dzīvnieku mirstība šai slimībai ir augsta un sasniedz 

pat 100%. 

 Āfrikas cūku mēra ierosinātājs ir  patogēna baktērija 

 Latvijā, ja piemājas saimniecībā tiek audzētas cūkas, pirms ieiešanas cūku novietnē 

ieteicams nomainīt āra apavus 

 Cūku mēri var pārnēsāt ērces un kukaiņi 

 No cūku mēra mirušos dzīvnieku ķermeņus drīkst nodot barības maisījumu ražošanai 

 

12. jautājums. 

Pēdējo 100 gadu laikā Baltijas jūras unikālā ekosistēma kļuvusi par barības vielām pārsātinātu vidi. 

 Zilaļģu ziedēšanas laikā zivis migrē uz rajoniem ar augstāku zilaļģu koncentrāciju, jo 

tās nodrošina piemērotu nārsta, patvēruma un barošanās vietu 

 Noārdoties organiskajām vielām, ūdenī samazinās skābekļa daudzums un tas var 

izraisīt zivju slāpšanu un bojāeju 

 Pateicoties biogēno elementu (slāpekļa, fosfora un silīcija savienojumu) koncentrācijas 

pieaugumam, ūdenstilpnēs palielinās bioloģisko procesu intensitāte un bioloģiskā 

daudzveidība 

 Eitrofikācija izraisa bentisko organismu skaita palielināšanos 
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13. jautājums. 

Plankumainās salamandras āda ir mitra un to klāj toksiski izdalījumi. Kad plankumainā salamandra 

maina ādu, veco ādu tā apēd. Rietumeiropas mežos var sastapt gan plankumainās salamandras, gan 

sila ķirzakas. 

 Gan ķirzakas, gan salamandras dēj ar čaumalu klātas 

olas 

 

 Pieaugušas salamandras ir plēsoņas, bet ķirzakas - 

augēdājas 

 Salamandras elpo ar plaušām un ādu 

 Sila ķirzakas ir, bet plankumainās salamandras nav 

sastopamas Latvijā brīvā dabā 

 

14. jautājums. 

Čūskas ir zvīņrāpuļu kārtas pārstāves, kas veido samērā lielu rāpuļu grupu un evolūcijas gaitā ir 

ieguvušas virkni dažādu pielāgojumu. 

 Čūskas savus upurus atrod, izmantojot termolokatorus un ožu 

 Latvijā savvaļā dzīvo 4 čūsku sugas 

 Čūskas savu laupījumu aprij dzīvu, izmantojot kustīgus žokļus un kustīgās ribas 

 Čūskas apdzīvo plašu areālu - no polārajiem apgabaliem līdz pat ekvatoram 

 

15. jautājums. 

Jaunu sugu veidošanās ir pakāpenisks process. Kuras no sekojošajām situācijām var veicināt jaunu 

sugu veidošanos? 

 Ilgstoša subpopulāciju ģeogrāfiska atdalīšana 

 Specializēšanās, lai pielāgotos jaunai ekoloģiskajai nišai 

 Jaunas konkurentu sugas parādīšanās dzīvotnē 

 Selektīvs spiediens pēc jauna plēsēja parādīšanās 

 

16. jautājums. 

Attēlā redzams elektrokardiogrammas pieraksta fragments. 

 P viļņa pieraksta laikā pulmonālais pusmēness 

vārstulis ir slēgts 

 

 Pēc T viļņa sirds viru vārstuļi ir atvērti 

 Bradikardijas laikā intervāls starp diviem 

pierakstītiem R zobiem ir samazināts 

 Pauze starp P vilni un QRS zobu fizioloģiski ir 

nepieciešama, lai dotu laiku priekškambariem 

piepildīties ar asinīm 

 

17. jautājums. 

Gada dzīvotne 2019 ar dažādu sugu, izmēru un vecuma kokiem un kritalām ir neaizstājama 

dzīvotne daudzām apdraudētām sugām, īpaši sūnām, ķērpjiem, sēnēm un vabolēm, kā arī putniem. 

 Šāda veida dzīvotņu skaits Latvijā samazinās 

 Šajās dzīvotnēs nav sastopami sīkkrūmi 

 Gada dzīvotne 2019 ir ievērojamas un aizsargājamas dzīvotnes, pateicoties plašajam 

tajās sastopamo ziedaugu klāstam 

 Gada dzīvotnē 2019 var būt sastopams arī Gada dzīvnieks 2019 
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18. jautājums. 

Doti attēli ar dažādiem augu audiem. 

 
  Attēlā A ir augu mehāniskie audi 

 Ar bultiņām B attēlā ir atzīmēti astrocīti 

  C attēlā redzamā struktūrā, kas ir atzīmēta ar bultiņu, nodrošina barības vielu 

uzkrāšanos 

 C attēlā redzamā struktūra ir parenhīmas paveids 

 

19. jautājums. 

Magones ir augi ar košiem ziediem, kuriem pateicoties, bieži tiek audzētas arī dārzos. 

 Magoņu ziediem raksturīgs divkāršs apziednis 

 

 Magoņu ziediem vienmēr ir tikai 5 putekšņlapas 

 Magonēm ir divdzimuma ziedi 

 Magones pieder pie tās pašas klases, pie kuras bērzi 

 

20. jautājums. 

Kukaiņu kodumu vietās bieži parādās "pumpa". Kukaiņi brūcē ievada siekalas, uz kukaiņu siekalās 

esošajām olbaltumvielām reaģē mūsu imūnsistēma. "Pumpas" veidošanos var izskaidrot ar balto 

asinsšūnu izdalīto vielu histamīnu. Histamīns paplašina asinsvadus un palielina kapilāru un 

limfvadu caurlaidību. 

 Apsārtumu pumpas vietā var izskaidrot ar paplašinātiem zemādas kapilāriem 

 Asinsvadu caurlaidības palielināšanās ir nepieciešama, lai baltās asins šūnas varētu 

izkļūt ārā no kapilāriem 

 Pumpu veidošanos var samazināt, iedzerot antihistamīnus 

 Kukaiņi ievada brūcē siekalas, galvenokārt lai paplašināto asinsvadu dēļ iegūtu vairāk 

asiņu 
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21.jautājums. 

Attēlos redzamas kādu dzīvnieku atstātās pēdas vai atliekas. 

 Attēlos 1 un 2 

redzamas zālēdāja 

atstātās pēdas vai 

atliekas 

 

 

 Attēlos 3 un 4 

redzamās pēdas vai 

atliekas pieder 

Latvijas gada 

dzīvniekam 2019 

 Attēlos 2 un 3 

redzamas vienas 

dzīvnieku sugas divu 

dzimumu galvas 

daļas 

 Dzīvnieks attēlā 3, 

visticamāk, nomedīts 

pavasara beigās vai 

vasaras sākumā 

 

 

22.jautājums. 

Astma ir elpceļu slimība, kam raksturīgas elpas trūkuma lēkmes, ko izraisa sīko un vidējo bronhiolu 

muskuļu spazmas un epitēlija pietūkums un pastiprināta gļotdziedzeru sekrēcija. 

 Astmas lēkmē iesaistītos muskuļus inervē somatiskā nervu sistēma 

 Astmas lēkmi var atvieglot smēķēšana 

 Astmas lēkmes laikā var izdalīties krēpas 

 Sasprindzinoties bronhiolu muskuļiem, bronhiola saīsinās un tās diametrs pieaug 

 

23. jautājums. 

Attēlā redzami dažādi ziedaugi un sūnas. 

 Visi redzamie ziedaugi pieder vienai 

un tai pašai klasei 

 

 Visi attēlā redzamie augi ir 

viengadīgi 

 Attēlā redzami gan viendīgļlapji, gan 

divdīgļlapji 

 Visiem attēlā redzamajiem augiem 

raksturīgas sakņu pārveidnes 
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24. jautājums. 

Skolēns saņēma uzdevumu izveidot eksperimentu no dotiem materiāliem. Tika nodrošināta sterila 

šķidrā baktēriju barotne, amoksicilīna šķīdums (pussintētisks penicilīns) adekvātā koncentrācijā, 

filtrēts T4 bakteriofāga vīrusu saturošs šķīdums, zarnu nūjiņas (E. coli) tīrkultūra un 4 sterili 

stobriņi. Skolēns izveidoja 4 dažādus maisījumus un fiksēja novērojumus eksperimenta sākumā un 

pēc stobriņu inkubācijas 1 stundu 37oC temperatūrā, rezultātus fiksēja un shematiski attēloja attēlā. 

* izmaiņas šķīdumu duļķainībā ir vizuāli labi redzamas un attēlā shematiski tiek ilustrētas ar 

atšķirīgu pelēko nokrāsu. Barotnes saduļķošanos izraisa gan baktēriju augšana, gan uzturvielu 

metabolizēšana. 

Zināms, ka E. coli dabiskais celms (Wild type) ir jutīgs pret amoksicilīnu, kas izraisa baktēriju šūnu 

lizēšanos, kā arī T4 bakteriofāgs vairojas tikai lītiskā ciklā ar 15 – 40 minūšu replikācijas laiku un 

nav iepriekš sastapies ar izdalīto E. coli celmu. 

 
Tīra barotne  

(A) 

Barotne 

+ 

amoksicilīns 

+ E. coli 

tīrkultūra 

(B) 

Barotne 

+ T4 

bakteriofāgs 

+ E. coli 

tīrkultūra 

(C) 

Barotne 

+ E. coli tīrkultūra 

(D) 

Novērojums eksperimenta sākumā 

 

Novērojums pēc 1 stundas 

inkubācijas perioda 

 Skolēns nav ievērojis sterilas tehnikas principus un barotnē ir iekļuvušas vides 

baktērijas 

 T4 bakteriofāgs ir lizējis visas baktērijas drīz pēc inkubācijas perioda sākuma 

 Lai novērtētu mainīgā iedarbību uz baktērijām B stobriņā, A stobriņš kalpo kā negatīvā 

kontrole un D stobriņš kalpo kā pozitīvā kontrole 

 Pēc inkubācijas perioda izmaiņas stobriņos nebūtu novērojamas, ja inkubācijas 

temperatūra būtu 4oC 

 

25. jautājums. 

Papīrs ir augu izcelsmes produkts, kas sastāv no celulozes. 

 Papīru pārsvarā iegūst no sporaugiem 

 Papīru iegūst galvenokārt no augu lūksnes 

 Eksistē augi, no kuriem pat teorētiski nevarētu iegūt papīru 

 Celulozi augs ražo no CO2 un ūdens 

 


