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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. 

Augļmušas Drosophilidae uzturas trūdošu augu vai augļu tuvumā, jo gan to kāpuri, gan pieaugušas 

mušas barojas ar augu sulu, rūgstošiem augļiem un raugiem. Latvijā ziemu augļu mušu kāpuri un 

olas pārlaiž augsnē. 

 Augļumušas pieder divspārņu dzimtai 

 Agļumušas attīstās ar pilnīgu pārvēršanos 

 Augļmušām, tāpat kā visiem kukaiņiem, ir divi spārnu pāri 

 Augļmušām ir vaļēja asinsrites sistēma 

 

2. jautājums. 

Cilvēka organismā viens no svarīgākajiem mikroelementiem ir dzelzs. Hemohromatoze ir dzelzs 

uzkrāšanas traucējumu izraisīta slimība, kas izpaužas kā paaugstināta dzelzs uzkrāšanās noteiktos 

orgānos. Saslimušajiem cilvēkiem sākotnēji attīstās bronzas krāsas āda, pēc tam - ciroze un diabēts. 

 Lielāko daļu no dzelzs mēs uzņemam ar pārtiku 

 Viens no orgāniem, kur hemohromatozes laikā uzkrājas dzelzs, ir aknas 

 Hemohromatozes gadījumā ieteicams ievērot ar gaļu, zivīm un olām bagātīgu diētu 

 Saslimušo ādas krāsa ir izskaidrojama ar Fe3+ jonu uzkrāšanos 
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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 ir indīga, bet pēc 1 h vārīšanas to droši drīkst lietot uzturā 

 Zaļā mušmire zaļganu nokrāsu ieguvusi pateicoties hloroplastiem 

 Zaļā mušmire vairojas ar sporām 

 Zaļā mušmire nav mikorizas sēne 

 

4. jautājums. 

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

 Šķērssvītrotos muskuļus sauc arī par skeleta muskuļiem 

 Muskuļaudi un arī kaulaudi pieder pie saistaudiem 

 Muskuļaudu funkcija ir uztvert kairinājumu 

 Sirdi veido gludie muskuļaudi 

 

5. jautājums. 

Zivis ir ūdenī dzīvojoši mugurkaulnieki, tās iedala skrimšļzivīs un kaulzivīs 

 Zivis pēta zooloģijas apakšnozare ihtioloģija 

 Zivīm ir trīskameru sirds, kurā ir tikai venozas asinis un viens asinsrites loks 

 Zivju kauli ir dobi 

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

 

6. jautājums. 

Pēc Vitakera klasifikācijas visus organismus var iedalīt piecās valstīs. Sēņu valsts ir viena no tām. 

 Sēnes, tāpat kā dzīvnieki, pēc barošanās veida ir heterotrofi organismi 

 Sēnes micēliju veido hifas 

 Piepes un pelējums sadala nomirušos organismus līdz neorganiskām vielām, kuras var 

uzņemt augi 

 Cepurīšu sēnes ar savu micēliju palīdz augiem uzņemt ūdeni, pretī no augiem saņemot 

barības vielas 

 

7. jautājums. 

Attēlā redzams kāds augs. 

 Augs ir  divgadīgs kurvjziežu dzimtas lakstaugs 

 

 Augs ir pašapputes augs 

 Auga ziedkopa  ir galviņa 

 Lapas izvietotas rozetē  
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8. jautājums. 

Latvijas Entomoloģijas biedrība (LEB) par "Gada kukaini 2019" ir izvēlējusies malārijas odu 

Anopheles maculipennis. 

 Ods pieder posmkāju tipam, kukaiņu klasei 

 Visi malārijas odi pārnēsā malāriju 

 Oda pirmās trīs attīstības stadijas norisinās ūdenī 

 Odu kāpuri barojas ar planktonu 

 

9. jautājums. 

Piedzimstot pīļknābjiem (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 

 Pīļknābim ir ārējā apaugļošanās 

 Indes dziedzeru izdalīto sekrētu pīļknābji izmanto barības ieguvei 

 

10. jautājums. 

Vīrusi ir mazi infekciozi aģenti, kas var vairoties tikai dzīvās šūnās. 

 Dažu dzimtu vīrusi sastāv no vairākām šūnām 

 Lai vīruss varētu vairoties, tam ir nepieciešama nukleīnskābe 

 Vīrusi var inficēt tikai dzīvnieku šūnas 

 Vienīgā vīrusa kapsulas funkcija ir pasargāt nukleīnskābi no vides kaitīgās ietekmes 

 

11. jautājums. 

Baltkrievijā 2014. gadā pasts izdeva divas pastmarkas no sērijas “Baltkrievijas invazīvie augi”. 

Augu var pasludināt par invazīvu, ja tas ir valstij neraksturīgs augs, kas samazina bioloģisko 

daudzveidību, rada ekonomiskus zaudējumus, kaitējumu cilvēka veselībai un pasliktina rekreācijas 

resursu kvalitāti. Pašlaik ar MK noteikumiem ir apstiprināts tikai viens invazīvais augs, bet botāniķi 

uzskata, ka Latvijā ir 10 -15 invazīvas augu sugas. 

 Abas Baltkrievijas pastmarkās 

redzamās augu sugas ir 

sastopamas Latvijā 

 

 Invazīvie augi var augt dažādos 

biotopos, bet jūras piekrastes 

biotopi ir vismazāk apdraudēti 

no invazīvo augu izplatīšanās 

 Visi dārzbēgļi uzskatāmi par 

invazīvām sugām 

 Abi pastmarkās redzamie augi 

apdraud cilvēka veselību 

 

 

 



VBO 23.01.2019.                               Tests, 9. klase                                      KODS 

9. klase 

4 

12. 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. 

 Salamandras vairojas uz sauszemes tāpat kā 

ķirzakas 

 

 Sila ķirzakas ir, bet plankumainās salamandras 

nav sastopamas Latvijā brīvā dabā 

 Salamandras pieder pie tās pašas klases, kurai 

pieder vardes un krupji 

 Salamandru indi izstrādā siekalu dziedzeri 

 

13. jautājums. 

Novērtē apgalvojumus par dzīvnieku valsts pārstāvju šūnām! 

 Dzīvnieka šūnas izmēram pieaugot, tā virsmas – tilpuma attiecība samazinās 

 Saistaudos (cīpslās, skrimslī) lielāko daļu audu masas veido dzīvas šūnas 

 Gan sirds muskuļaudi, gan šķērssvītrotie skeleta muskuļaudi ir sadalīti atsevišķās šūnās 

ar vienu kodolu katrā 

 Dzīvnieku šūnu plazmatiskā membrāna ir ūdens necaurlaidīga 

 

14. jautājums. 

Cilvēka organisms sastāv no šūnām. Šūnas ar noteiktām funkcijām un līdzīgu uzbūvi veido audus. 

 Visas cilvēka organisma šūnas ir dzīvas 

 Visām cilvēka organismā atrodamajām šūnām ir kodols 

 Cilvēkam ir piecas audu pamatgrupas - epitēlijaudi, muskuļaudi, segaudi, kaulaudi un 

asinsaudi 

 Visos cilvēka orgānos atrodas nervaudi 

 

15. jautājums. 

Attēlā redzama zarnu sieniņas šūna. Ar burtiem apzīmētas dažādas tās daļas. 

 A struktūra palielina šūnas virsmu, kas ir svarīgi 

gremošanai 

 

 Šūnas kodols ir apzīmēts ar burtu D 

 Attēlā redzamā šūna ir spējīga dalīties 

 Šūna pieder pie cilindriskā epitēlija 
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16. jautājums. 

Attēlā ir redzams X dzīvnieka galvaskauss. 

 Dzīvnieks X ir plēsīgs 

 

 Dzīvnieks X ir vilks 

 Dzīvnieks X sver >50 kg 

 Dzīvniekam X galvaskauss 

ir garāks par 30 cm 

 

17. jautājums. 

Salmonoloze ir akūta infekcijas slimība. 

 Salmonolozi izraisa parazītiskie tārpi 

 Izvairīšanās dzert nevārītu vai nepasterizētu pienu, kārtīga roku mazgāšana pēc 

saskarsmes ar mājdzīvniekiem un uzturā termiski neapstrādātas gaļas un zivju 

nelietošana ir profilaktiski pasākumi, lai izvairītoies no inficēšanās ar salmonolozi 

 Paaugstināts risks inficēties ar salmonolozi ir cilvēkiem, kuri strādā vistu fermās un ir 

tiešā saskarsmē ar vistām un citiem putniem 

 Cilvēks, kurš inficējies ar salmonolozi, apkārtējiem cilvēkiem nav bīstams un nevar tos 

inficēt ar šo slimību, jo inficēties iespējams tikai no dzīvniekiem 

 

18. jautājums. 

Doti attēli ar dažādiem augu audiem. 

 
 Attēlā A ir augu mehāniskie audi 

 Ar bultiņu C attēlā ir atzīmētas lielās starpšūnu telpas 

 A attēlā ir redzama sklerenhīma 

 C attēlā redzamā struktūra ir parenhīmas paveids 

 

19.jautājums. 

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

muskuļu spazmas, bronhiolu pietūkums un pastiprināta gļotdziedzeru sekrēcija. 

 Astmas lēkmes laikā samazinās ieelpas tilpums 

 Astmas lēkmi var atvieglot smēķēšana 

 Astmas lēkmes laikā var izdalīties krēpas 

 Bronhiolās ir gludā muskulatūra 
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20. jautājums. 

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

 Magoņu ziediem raksturīgs divkāršs apziednis 

 

 Magonēm ir divdzimuma ziedi 

 Magonēm ir sausi augļi 

 Magones ir daudzgadīgi augi 

 

21.jautājums. 

Attēlos redzamas kādu dzīvnieku atstātās pēdas vai atliekas. Aplūko tos un novērtē apgalvojumus 

saistībā ar tiem. 

 Attēlos 1 un 2 

redzamas zālēdāja 

atstātās pēdas vai 

atkliekas 

 

 

 Attēlos 2 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. 

Papīrs ir augu izcelsmes produkts, kas sastāv no celulozes. 

 Papīru pārsvarā iegūst no sporaugiem 

 Papīru iegūst galvenokārt no augu lūksnes 

 Papīru iegūst galvenokārt no augu kambija 

 Eksistē augi, no kuriem pat teorētiski nevarētu iegūt papīru 
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23. jautājums. 

Aplūko attēlu un novērtē apgalvojumus par to! 

 Attēlā varētu būt 

attēlots dīķa barošanās 

tīkls. 

 

 Lauciņā A varētu 

ievietot organismus, 

kas izraisa ūdens 

ziedēšanu. 

 Šo barošanās tīklu 

ietekmē divi 

antropogēnie faktori. 

 Barošanās tīklā ir 

attēlotas visas 

sekundāro patērētāju 

barošanās iespējas. 

 

24. 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 

asinšūnu izdalīto vielu histamīnu. Histamīns paplašina asinsvadus un palielina kapilāru un limfvadu 

caurlaidību. 

 Apsārtumu pumpas vietā var izskaidrot ar paplašinātiem zemādas kapilāriem 

 Asinsvadu caurlaidības palielināšanās ļauj veidoties vairāk starpšūnu šķidrumam 

 Pumpu veidošanos var samazināt, iedzerot antihistamīnus 

 Kukaiņu siekalās bieži ir asinsreci kavējošas vielas 

 

25. jautājums. 

Attēlā redzami dažādi ziedaugi un sūnas. 

 Visi attēlā redzamie augu 

ziedi ir divdzimuma 

 

 Attēlā redzami gan 

viendīgļlapji, gan divdīgļlapji 

 Visiem attēlā redzamajiem 

augiem raksturīgas sakņu 

pārveidnes 

 Nevienam no attēlā 

redzamajiem augiem nav 

vadaudu 

 

 


