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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. 
22. - 24. janvārī norisināsies 42. 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. 
Gremošanas process dažādos dzīvniekos notiek atšķirīgi. 

P Lai efektīvi veiktu ārpusšūnu gremošanu, vairāku dzīvnieku tipiem ir attīstījies 
gremošanas trakts 

P Ārpusšūnu gremošanas procesā barības vielu sadalīšana notiek ar dzīvnieku šūnu 
izdalītajiem hidrolītiskajiem enzīmiem 

P Vienā un tajā pašā organismā var būt gan intracelulārā, gan ekstracelulārā gremošana 
P Sūkļiem ir raksturīga tikai intracelulārā gremošana 
 

2. jautājums. 
Cilvēka sirds ir orgāns ar komplicētu uzbūvi un ir galvenais asinsrites orgāns, kas nodrošina asins 
cirkulāciju ķermenī. 
A Priekškambaru sistoles laikā asinis no labā priekškambara nonāk kreisajā priekškambarī 

A Sinuatriālais mezgls ir atrodams kreisajā priekškambarī 
A Kambaru starpsienā nav atrodami sirds vadīšanas sistēmas elementi 
P Elektrokardiogramma ir sirds elektriskās aktivitātes pieraksts 
 
 
 

3. jautājums. 
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Pētnieki ievāca brūnā lāča (Ursus arctus) fekāliju paraugus ziemas hibernācijas laikā un vasarā, lai 
pēcāk pārstādītu to paraugus sterilās (germ-free) pelēs (A). Pētnieki vispirms sekvenēja fekālijās 
sastopamo prokariotu genomus un noteica dažādu mikrobu grupu (Proteobacteria, Firmicutes, 
Bacteriodetes, Actinobacteriodetes) satopamības biežumu lāča vasaras (sarkans) un ziemas (zils) 
mikroflorā (B). Pēc lāča mikrobioma pārstādīšanas, kolonizētajām (colonized) pelēm noteica 
ķermeņa masas (C), kā arī asins glikozes (D) un triglicerīdu (E) izmaiņas. Novērtē, vai zemāk 
sniegtā interpretācija atbilst attēlotajiem eksperimentu rezultātiem. Zvaigznītes vai p<0.05 norāda 
statistiski būtiskas atšķirības starp ziemas un vasaras mikrofloras testa grupām. 

 
P Lāča gremošanas trakta mikrofloras sastāvs ietekmē zīdītāju metabolismu 

A Pirmās stundas laikā pēc injicēšanas, glikozes līmenis peļu asinīs palielinās tikai ar 
ziemas mikrofloru kolonizētajās pelēs, bet ne pelēs ar vasaras mikrofloru 

A Ar ziemas mikrofloru inficētajām pelēm ir statistiski būtiski zemāks ķermeņa masas 
pieaugums kā pelēm ar vasaras mikrofloru 

P 
Ir 88% varbūtība, ka vidējais triglicerīdu līmenis pelēm ar vasaras mikrofloru ir 
zemāks kā pelēm ar ziemas mikrofloru. P-vērtība atbilst varbūtībai, ka nulles 
hypotēze (atšķirību neesamība) ir pareiza 

 
4. jautājums. 

Hormoni ir bioloģiski aktīvas vielas ar regulatoro funkciju, ko endokrīnās šūnas izdala tieši 
asinsrites sistēmā. 
P Vairogdziedzeris izdala trijodtironīnu, tiroksīnu un kalcitonīnu 
A Androgēni ir atrodami tikai vīrieša organismā 
P Gliokortikoīdi palielina glikozes līmeni asinīs un tos izdala virsnieru dziedzeru garoza 
A Melatonīnu izdala hipofīzes šūnas 
 
 
 
 

5. jautājums. 
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Vitamīni ir būtiski nozīmīgu bioķīmisko procesu nodrošināšanai. 
P C vitamīns ir antioksidants, kas ir nepieciešams kolagēna sintēzei 

A B12 vitamīns jeb kobalamīns ir nepieciešams dzelzs jonu uzņemšanai no gremošanas 
sistēmas 

P Folskābes (B9 vitamīna) trūkums var izraisīt anēmiju un iedzimtus augļa attīstības 
defektus 

P A vitamīns ir nepieciešams redzes pigmentu sintēzei, tāpēc tā trūkums var izraisīt 
redzes traucējumus 

 
6. jautājums. 

Egļu koksngrauzis Ips typographus ir meža kaitēlis (panelis A), kas izmanto koksnē esošo sēņu 
izdalītās gaistošās vielas, lai veiksmīgāk sameklētu potenciālo koku, kuru kolonizēt. Eksperimentā 
kukaini ievietoja petrī trauka arēnā pozīcijā 3 un 4, lai noteiktu, vai kukainis izvēlas agara kontroli 
(2) vai agaru ar kādu no koksnes sēnēm (1) (panelis A). Eksperimenta rezultāti attēloti panelī B. 
Koksngrauzis izvēle (% choice) doties uz agaru (PDA) vai agaru ar kādu no 5 eksperimentā 
izmantotajām koksnes sēņu sugām (PDA+fungus). Lai saprastu, kā tieši sēne pievilina kukaini 
(panelis C), pētnieki ieguva sēnes E. polonica gaistošo savienojumu mikstūru dažādās 
koncentrācijās un mērīja kukaiņa atbildes reakcijas indeksu (response index). Tā pozitīvās vērtības 
nozīmē kukaiņa pievilināšanu (attraction), bet negatīvās atgrūšanu (repulsion). Zvaigznītes apzīme 
statistiski būtiskas atšķirības no kontroles (agara vai no smaržvielām brīva gaisa) izvēles. 

 
A Jebkura pētāmā sēne statistiski būtiski piesaista koksngraužus. 

A Jo lielāka sēnes E. polonica izdalīto gaistošo vielu koncentrācija, jo lielāka proporcija 
kukaiņu tiek pievilināta smaržas avotam. 

A 
Lai statistiski būtiski pievilinātu I. Typographus sēnes smaržvielu avotam, pētniekiem 
būtu jāatšķaida E. polonica gaistošo savienojumu mikslis koncentrācijā 10-9 (v/v) ar 
1000 reizes lielāku gaisa tilpumu. 

A Koksngrauzis izvēlas agaru ar noteiktām sēnēm, jo tas pārtiek no šīm sēnēm. 
 
 
 

7. jautājums. 
Par 2020. gada bezmugurkaulnieku Latvijas Entomoloģijas biedrība ir izvēlējusies ornamentēto 
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pļavērci Dermacentor reticulatus. Pļavērce ir radiniece labi zināmajām ganību ērcēm. 

A 
Šis kukainis pārnēsā tos pašu slimību 
ierosinātājus kā ganību ērces – encefalīta 
vīrusu, borēlijas, babēzijas u.c. 

 

A Pļavērce Latvijā ir parādījusies pēdējo 10 
gadu laikā 

A Ērces vairojas gan dzimumiski, gan 
bezdzimumiski. 

P Ērcēm heliceras un pedipalpas ir 
saplūdušas snuķī 

 
8. jautājums. 

Attēlā redzams shematisks reālā laika quantitatīvās polimerāzes ķēdes reakcijas (rt-qPCR) darbības 
princips. Šo metodi izmanto, lai noteiktu kāda gēna transkripta (mRNS molekulu skaitu) paraugā un 
tādejādi raksturotu ši gēna aktivitāti. (A) Lai veiktu šo eksperimentu, no parauga vispirms izdala 
šunas kopējo RNS un pēcāk sintezē gēna mRNS komplimentāru DNS (cDNS). (B) Izmantojot 
interesējošajam gēnam specifisku praimeru pāri, PCR reakcijā tiek amplificēts šis DNS fragments, 
katru reakcijas ciklu pavairojot tā kopiju skaitu. Reakcijā ir pievienota molekula, kas izdala 
fluorescējošu signālu, saistoties ar DNS. (C) Fluorecējošā signāla intensitāte ir atkarīga no sākotnējā 
nukleīnskābju daudzuma reakcijā B, un tā palielinās ar katru nākamo reakcijas B ciklu logaritmiskā 
progresijā. (D) Pētnieks analizē bioloģiskos paraugus 1,2,3 un 4 pie izvēlētā fluorescences sliekšņa, 
lai salīdzinātu, cik daudz gēna X transcripta bija sākotnējos paraugos, izdalot RNS no šūnām. 
Paraugā 5 zinātnieks izmantoja ūdeni kā kontroli, veicot reakciju B. 

 

P 
cDNS ir DNS, kas sintezēta par matricu izmantojot mRNS (attēlā reakcija A). Lai 
sintezētu sēņu, bet ne baktēriju cDNS no tās mRNS, zinātnieki var izmantot šādu 
prameri: 5’ TTTTTTTTTTTTTTT 3’  

A Lai veiktu attēlotās reakcijas A un B, zinātniekam būs jāizmanto sekojoši enzīmi 
vispirms RNS polimerāze un tad reversā transkriptāze 

A Bioloģiskajā paraugā 3 sākotnēji ir vairāk gēna X transkripta nekā paraugā 1 

P Paraugā 5 nav ekspresēts gēns X, jo nav notikusi cDNS fragmenta amplifikācija ar 
gēna X praimeriem 

9. jautājums. 
Ļaundabīgu audzēju pamatelements ir atipiska šūna ar atšķirīgu vielmaiņu, morfoloģisko struktūru, 
ķīmisko sastāvu un ģenētisko kodu. 
A Globālo temperatūras paaugstināšanos izraisa tikai dabiski faktori 
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P Globālās temperatūras paaugstināšanās rezultātā, visticamāk, palielināsies malārijas 
izplatība 

P Klimata pārmaiņu rezultātā noteiktos reģionos var parādīties jaunas sugas, kas var 
negatīvi ietekmēt lokālo ekosistēmu 

A Pirms rūpnieciskās revolūcijas siltumnīcas efekts nepastāvēja 
 

10. jautājums. 
Latvijas Dabas fonds par 2020. gada dzīvotni ir izraudzījies parkveida pļavu. 

A Pļava ir biocenozes un ekosistēmas 
kopums 

 

A To, cik pļava ir bioloģiski vērtīga, nosaka 
tikai augu sugu daudzveidība tajā 

P Parkveida pļavas uzturēšanai būtiska ir 
noganīšana 

P Parkveida pļavās ir augsta bioloģiskā 
daudzveidība 

 
11. jautājums. 

Augu audu kultūras izmanto, lai augus atbrīvotu no vīrusiem. Šim nolūkam tiek izmantotas 
meristēmu kultūras. Lai iegūtu tādu kultūru no auga tiek izolēta 0,1- 1 mm liela dzinuma galotnes 
meristēmas daļa, no kuras tālāk tiek iegūti veseli augi. Process attēlots shēmā. 

P Šī metode balstās uz to, ka vīrusi nespēj 
iekļūt meristēmas šūnās. 

 

P Ar šo metodi iespējams atbrīvot no vīrusiem 
kartupeļus (Solanum tuberosum). 

A 

Izmantojot doto shēmu, pēc 4 mēnešiem 
(skaitot no meristēmu šūnu iegūšanas) 
iespējams iegūt vīrusu brīvus, izstādīšanai 
ārvidē, gatavus stādus. 

P 

Pēc dotās shēmas atveseļoti pilnībā izauguši 
jaunie, nesteriliem apstākļiem adaptētie augi 
tika iegūti pēc 8 - 10 mēnešiem kopš 
kultūras uzsākšanas. 

 
12. jautājums. 

Mamutu ģintī, kuras pārstāvji ir izmiruši, ietilpa vairākas sugas. Daži no to pārstāvjiem bija lielāki, 
citi – mazāki kā mūsdienu ziloņi, ziemeļos sastopamajām sugām bija raksturīgs biezs apmatojums. 
P Mamuti bija sastopami arī tagadējā Latvijas teritorijā 
P Par mamuta ilkņiem dēvē tā garos priekšzobus 
P No paraugiem, kuri labi saglabājušies, iespējams iegūt mamuta DNS 

A Mamutiem vistuvāk radnieciskie no joprojām eksistējošajiem dzīvniekiem ir 
degunradži 

 
13.  jautājums. 

Klimata pārmaiņas ir vidējo laika apstākļu izmaiņas ilgtermiņā visā pasaulē. 
A Sniega apjoma sarukšana samazina globālās sasilšanas ātrumu 
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P Globālās temperatūras paaugstināšanās rezultātā, visticamāk, palielināsies malārijas 
izplatība 

P Klimata pārmaiņu rezultātā noteiktos reģionos var parādīties jaunas sugas, kas var 
negatīvi ietekmēt lokālo ekosistēmu 

P Paaugstinoties CO2 daudzumam atmosfērā, vairāk CO2 akumulējas pasaules okeānā, 
palielinās okeāna skābums un tiek apdraudēti koraļļu rifi 

 
14. jautājums.  Anulēts 

Liela daļa pasaules kukaiņu sugu ir augēdāji un dēj olas uz auga virsmas. Auga šūnas spēj atpazīt 
kukaiņu olās esošās molekulas (EAMP – egg associated molecular patterns) un aktivizēt auga 
aizsargreakcijas. Kā attēlots teorētiskā modeļa diagrammā, šajā procesā piedalās auga gēni EDS1, 
NUDT7, NPR1 un vairāki vēl nezināmi transkripcijas faktori (TFs) un aktīvās skābekļa formas (O.-
2, H2O2), kā arī salicilskābe (SA). Piedāvātais teorētiskais modelis postulē, ka šie faktori kopā 
regulē no salicilskābes atkarīgos augu immunitātes gēnus, tādus kā PR1. Studenti nolēma pārbaudīt 
šo modeli un veica eksperimentu, kurā nomērīja kukaiņu olu ierosināto gēna PR1 ekspresiju 24h, 
48h, 72h pēc olu saskares ar auga lapu (melnie stabiņi), kā arī noteica PR1 ekspresiju kontroles 
augos bez olām (baltie stabiņi). Lai saprastu gēnu NUDT7 un EDS1 lomu šajā procesā, studenti šos 
mērījumu veica normālos kontroles augos (Col-0), kā arī mutantos augos nudt7-1 un eds1-2, kuros 
ir nav atrodami gēnu NUDT7 vai EDS1 mRNS. 

 
A Lai iegūtu jaunu šķirni, tad selekcionāriem ir jāpanāk, ka interesējoši gēni ir 

homozigoti recesīvi. 

A 
Inbrīdinga ir selekcijā plaši izmantota metode, kad krusto tuvradniecīgus indivīdus. 
Tā rezultātā F1 paaudzē vairāk gēnu kļūst heterozigoti nekā tad, ja krustotu 
neradnieciskus indivīdus. 

A Veicot attālo hibridizāciju (krustojot dažādas sugas), pēcnācēji parasti ir auglīgi. 

A Daudzi kultūraugi ir poliploīdi. Šiem augiem ir daudzkāršojušās daļas no 
hromosomām. 

 
15. jautājums. 

Mikrobiomi sastāv no dažādiem organismiem: baktērijas, protisti un mikroskopiski eikarioti. Šie 
organismi sadarbojas vai konkurē, lai pielāgotos ekoloģiskajām nišām un efektīvi izmantotu 
resursus. Kuras no zemāk minētajām mikroorganismu izmantotajām stratēģijām novēro 
mikrobiomos? 
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P Ražo vielas, kas kaitīgas saimniekorganismam. 
P Ražo vielas, kas noderīgas saimniekorganismam. 

A Gadījumos, kad pieejamās barības vielas pilnībā izmantotas, dzīvotnes sugu sastāvs 
nemainās. 

A Cilvēka mikrobioms izveidojas bērnībā un nemainās dzīves laikā 
 

16. jautājums. 
No pacientu šūnām pētnieks izdalīja jaunatklātu proteīnu. Proteīns tika denaturēts, to vārot, un 
pievienots akrilamīda gēlam, kas satur molekulu SDS. SDS piešķir denaturētajam proteīnam lādiņu, 
kas ļauj tam migrēt gela elektroforēzē atkarībā no proteīna izmēra, ko mēra daltonos (vidēji vienas 
aminoskābes molekulārā masa ir 110 daltoni (Da)). Lai saprastu, vai proteīna struktūru veido 
kovalentās saites, pētnieks šim pašām proteīnam pievienoja ß-mercaptoetanolu (ßME), kas tās 
reducē, neskarot peptīdsaites. Pēcāk pētnieks izmantoja antivielu, kas atpazīst kādu dotā proteina 
epitopu un ļauj to vizualizēt, kā redzams attēlā. Zinātnieks ieguva jaunā proteīna nospiedumus A 
(bez ßME) , B un C (ar ßME). Novērtējiet, vai zemāk minētie apgalvojumi par šo eksperimentu un 
tā rezultātiem ir patiesi. 
P SDS piešķir proteīnam pozitīvu lādiņu 

 

P 
Zinātnieks iepriekš postulēja, ka jaunais 
proteīns A satur disulfīdsaites (-S-S-). 
Eksperimenta rezulāti pieļauj šādu varbūtību 

P Proteīns B satur vismaz 110 aminoskābes 

P Proteīns A visticamāk sastāv no divām 
kovalenti saistītām subvienībām 

 
17. jautājums. 

Krāsu izšķiršana atšķiras starp sugām. Cilvēks spējot izšķirt līdz pat 7000000 dažādām krāsām. 
A Krāsu redzi nodrošina nūjiņas, bet gaismu uztver – vālītes. 
P Krāsu aklumu sauc par daltonismu. Tā ir ar X hromosomu saistīta slimība. 
A Ja tēvam ir daltonisms, tad viņa meitai ir 50% iespēja būt par nēsātāju. 
A Ja dēlam ir novērojams daltonisms, tad māte noteikti ir daltoniķe. 

 
18. jautājums. 

Mejoze ir šūnu dalīšanās veids. 
P Mejotiski daloties veidojas gametas un sporas 

P Ja pēc mejozes veidojas divas šūnas ar (n+1) un divas - (n-1), tad kļūda hromosomu 
dalīšanās laikā ir notikusi mejozē I 

A Mejoze notiek gan diploīdās, gan haploīdās šūnās, bet mitoze tikai diploīdās 
P Krustmija notiek profāzē I 

 
19. jautājums. 

Starptautiskā Bioloģijas olimpiāde 2020 notiks Japānā. Tās nacionālais zieds, arī šī gada 
starptautiskās olimpiādes simbols ir Sakura jeb Japānas ķirsis (Prunus serrulata). Jau izsenis tas ir 
ticis izmantots medicīnā un selekcionēts, lai iegūtu jaunas īpašības, arī dažādas ziedu krāsas un 
pildījumu. 
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A Lai iegūtu jaunu šķirni, tad selekcionāriem ir jāpanāk, ka interesējoši gēni ir 
homozigoti recesīvi. 

A 
Inbrīdinga ir selekcijā plaši izmantota metode, kad krusto tuvradniecīgus indivīdus. 
Tā rezultātā F1 paaudzē vairāk gēnu kļūst heterozigoti nekā tad, ja krustotu 
neradnieciskus indivīdus. 

A Veicot attālo hibridizāciju (krustojot dažādas sugas), pēcnācēji parasti ir auglīgi. 

A Daudzi kultūraugi ir poliploīdi. Šiem augiem ir daudzkāršojušās daļas no 
hromosomām. 

 
20. jautājums. 

Zemāk attēloti eksperimenta rezultāti, kas pārbauda auga jasmīnskābes lomu auga Arabidopsis 
thaliana aizsargreakcijā pret patogēno askusēni Botrytis cinerea. (A) Vienkāršots modelis attaino, kā 
hloroplastu taukskābes enzimātiskās reakcijās (enzīmu nosaukumi virs reakcijas bultiņām) tiek 
pārvērstas jasmīnskābes izejvielā OPDA, un pēcāk jasmīnskābē, kas saistās ar tās receptoru COI1, 
tādējādi ierosinot sekundāro metabolītu sintēzi auga aizsargreakcijā pret sēni. (B) Zinātnieks mērīja 
gēna X ekspresiju kontroles augos (C) un B. cinerea inficētos augos (Bc) trīs dažādos augu 
genotypos – Col-0 ekotipā, kurā visi gēni funkcionē normāli, un mutantos, kuros nav atrodami gēna 
OPR3 (augs opr3-3) un COI1 (augs coi1-30) produkti. (C) Pētnieks arī noteica B.cinerea 
konīdijsporu daudzumu kontroles augos un to atbilstošos mutantos. Zvaigznītes virs grafikiem 
norāda, ka iegūtais lielums statistiski būtiski atšķiras no kontroles grupas. 

 
P Gēna X ekspresiju ierosina eksperimentā izmantotā sēne, ja jasmīskābes sintēzes 

process netiek traucēts 
P Gēna X mRNS daudzums ir atkarīgs no jasmīnskābes sintēzes augā 

P 
Ja zinātnieks izmantotu lox mutantu, kas neražo LOX enzīmu, bet tālākais 
jasmīnskābes biosintēzes ceļš nebūtu izmainīts, viņš visticamāk novērotu palielinātu 
sēņu sporu daudzumu uz auga līdzīgi kā opr3-3 mutantā 

A Botrytis cinerea un līdzīgas askomicētes veido konīdijsporas sēnes attīstības 
dzimumcikla ietvaros 

 
21. jautājums. 

Aizsargājamās dabas teritorijas ir noteiktas ģeogrāfiskas platības, kas atrodas valsts aizsardzībā, lai 
aizsargātu un saglabātu dabas daudzveidību. 

P 
Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāts ir plaša teritorija Vidzemē, kas sevī ietver 
nozīmīgas dabas un ainaviskās vērtības, nodrošinot ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko 
attīstību. 

P Latvijā ap mazā ērgļa (Aquila pomarina) ligzdošanas vietām veido mikroliegumus. 
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A Grīņu rezervāts ir plaša teritorija Kurzemē, kas sevī ietver nozīmīgas dabas un 
ainaviskās vērtības, nodrošinot ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību. 

P 
Ar likumu tiek aizsargātas arī ainavas, jo dažām sugām ir nepieciešamas konkrētas 
ainavas, piemēram, lieli meža masīvi bez pameža nosaka medņa (Tetrao urogallus) 
izplatību. 

 
22. jautājums. 

Smecernieki Apoderus praecellens (A) izvēlas augu, uz kura dēt savas olas ļoti īpašā veidā. (B) 
smecernieks vispirms apstaigā lapas perimetru, novērtējot potenciālo lapu, kur dēt olu. Pēcāk tas 
veic iegriezumus lapas pamatnē un pārloka lapu uz pusēm. Tad iedēj vienu olu lapas galotnē un sāk 
rullēt lapu tās pamatnes virzienā. Visbeidzot, tiek veikts vēl viens iegriezums lapas pamatne un 
sarullētā lapa ar olu nomesta zemē. Domājams, ka šī uzvedība palielina lapas rullītī esošās olas 
(vēlāk kāpura) izdzīvotību. (C) Zinātnieks vēlējās ekspermentāli pārbaudīt kukaiņa lapas izvēli, 
piedāvājot smecerniekam izvēlēties starp vienas un tās pašas augu sugas lapām ar diva atšķirīga 
veida iegriezumiem – vienu, kur iegriezts paralēli (non-lobed), otru – kura iegriezta perpendikulāri 
lapas malai (lobed), lai atdarinātu augu sugas ar daivainām (lobed) vai vienkāršām vienplātnes 
(non-lobed) lapām. (D) Pētnieks eksperimentā noskaidrojā, cik lielu daļu (proporciju) no abu veidu 
lapām kukainis izvēlējās, lai (1) barotos, (2) veiktu pirmo iegriezumu un (3) sarullētu. Varbūtība, ka 
nepastāv atšķirības kukaiņa izvēlē raksturo statistiskā testa p-vērība. Hipotēze, ka nepastāv atšķirība 
starp testa grupām, tiek noraidīta, ja p<0.05. 

 
A Smecernieks izvēlas lapu ar vislielāko perimetru, lai uz tās dētu olu 
A Kukainis statistiski būtiski retāk veic iegriezumu gludas nekā daivainas lapas malā 
P Kukainis statistiski biežāk izvēlas sarullēt gludas nekā daivainas lapas 

A Visticamāk, ka dabā smecernieks vispār nebūtu spējīgs vairoties izmantojot augus ar 
daivainām lapām, ja blakus nebūtu pieejams augs ar gludām lapām 
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23. jautājums. 

Fotosintēze ir nozīmīgs process dabā, jo gaismas enerģijas ietekmē no neorganiskajām vielām tiek 
sintezētas organiskās vielas. Fotosintēze nodrošina vielu un gāzu apriti dabā. 
A Galvenās molekulas, kuras nodrošina enerģijas pārnesi fotosintēzē ir NADH un ATP 

A Augi ar C3 oglekļa fiksēšanas sistēmu ir noturīgāki pret sausumu nekā augi, kuri 
izmanto C4 vai CAM oglekļa fiksēšanas sistēmas 

A Fotosintēzes vienīgais produkts ir skābeklis 
A Kukurūza ir tipisks C3 augs 
 

24. jautājums. 
Latvijas Ornitoloģijas biedrība par 2020. gada putnu ir izvēlējusies zivju dzenīti Alcedo atthis. 

A 

Latvijā krastu atsegumos ligzdo vēl divas 
sugas – krastu čurkste un bišu dzenis – Tās 
abas konkurē ar Zivju dzenīti, lai iegūtu 
pārtiku. 

 

A Zivju dzenīšiem ir izteikts dzimumu 
dimorfisms 

P/A Zivju dzenītis ir nometnieks 

P 

Zivju dzenītis atrodas augstu barošanās ķēdē, 
tāpēc dažādi taukos šķīstošie toksīni to 
organismā var uzkrāties augstās 
koncentrācijās. tie ir pakļauti lielam 
bioakumulācijas riskam(bioakumulācija ir 
process, kurā organismā uzkrājas 
organismam kaitīgas vielas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. jautājums. 
Zinātnieks pētīja vairākas uz mākslīgas barotnes nekultivējamus baktēriju celmus vai kandidātu 
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sugas (Candidatus species, apzīmē arī kā Ca.), kuras sākotnēji iedalītas grupās pēc baktēriju 16S 
ribosomālās DNS sekvences (16Sr group). Zemāk attēlots visās šajās baktērijās esoša proteīna X 
homologa aminoskābju sekvences fragments. Katrs burts apzīmē atsevišķu aminoskābi šajā apm. 
100 aminoskābes garajā peptīdā. Aminoskābes ar vienādām bioķīmiskajām īpašībām iekrāsotas 
vienādā krāsā. Aminoskābes neesamība šajā proteīna sekvencē apzīmeta ar ‘’-’’. Aminoskābes 
pozīciju dotajā sekvencē raksturo numurs sekvences augšpusē. Zemāk attēlots šo baktēriju 
filoģenētiskais koks, kas balstīts uz cita, evolucionāri samērā nemainīga (konservatīva), gēna Y 
DNS sekvenci. Vadoties no dotās filoģenētiskās bakteriju radniecības, novērtējiet apgalvojumus par 
protīna X evolūciju šajos organismos. 

 

P 
Ja zināms, ka visu šo baktēriju kopīgajam sencim proteīna 30 aminoskābe ir 
glutamīns (Q), tad mutācijas, kas noved pie citu aminoskābju parādīšanās šajā 
pozīcijā ir savstarpēji neatkarīgi notikumi 

P 

Vadoties pēc mazāko nepieciešamo izmaiņu (parsimonitātes) principa, gēna X DNS 
sekvence baktērijā Ca. P. solani visticamāk ir piedzīvojusi vairākas delēcijas 
salīdzinot ar Ca. P.asteris celmiem. Pēc parsimonitātes principa par ticamāko 
scenāriju uzskata to, kuram nepieciešams vismazāk izmaiņu sekvencē 

A 
Ja pieņem, ka Ca. P.hoenicium ar Ca. P.aurantifolium ir kopīgs sencis, kura proteīna 
X sekvence ir līdzīgāka Ca. P.aurantifolium variantam, tad protēina X evolūcija Ca. 
P. Phoenicium un Ca. P. Asteris ir diverģentas evolūcijas piemērs 

P 
Tika izolēts proteīns X no visām augstāk attēlotajām baktērijām un atklāts, ka tas 
veic vienu un to pašu reakciju šūnā. Tāpēc proteīnu X kodējošā gēna X sekvences ir 
homologas 

 


