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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 
21. - 23. janvārī norisināsies 37. 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. 
Attēlā redzams tauriņziežu dzimtas lakstaugs, kurš, lai gan ir kultūraugs, daudzviet pārgājis savvaļā. 

Novērtē Apgalvojums 

 

 - Attēlā redzamajam augam auglis ir kopauglis 

 - Tauriņziežu dzimtas pārstāvji ir arī pļavas 
dedestiņa, zemeņu āboliņš un vanagu vīķis; 

 - Attēlā redzamā auga ziedkopa ir ķekars 

 - Attēlā redzamā auga latīniskais nosaukums ir 
Trifolium pratensis 

2. jautājums 
Veicot pētījumus dabaszinātnēs, tai skaitā bioloģijā, tiek ievērots zinātniskās izziņas ceļš, jeb 
zinātniskā metode. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Viena no pētījumu metodēm ir novērojums, to iespējams veikt tikai brīvā dabā 
 - Hipotēze ir pieņēmums par pētījuma rezultātiem. Iegūtie rezultāti to var gan 

apstiprināt, gan noliegt 
 - Veicot eksperimentu, apstākļus, kurus tā laikā pētnieks maina, sauc par atkarīgo 

lielumu, bet mērīts tiek neatkarīgais lielums 
 - Pētījuma sākumā parasti tiek izvirzīta pētāmā problēma un hipotēze 
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3. jautājums. 
Aplūko attēlā redzamo barošanās tīklu. 
Novērtē Apgalvojums 

 

 - Attēlā redzamais barošanās tīkls var 
veidoties tikai sausās pļavās 

 - Ja tiek lietoti pesticīdi, tad visvairāk 
tie uzkrāsies organismā A 

 - Organismi B un C ir konkurenti 

 - Organisma D populācijas 
palielināšanās var izraisīt organisma 
E populācijas samazināšanos 

 
4. jautājums. 
Leikocīti ir vieni no asins sastāvā esošajiem formelementiem. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Cilvēka imūndeficīta vīruss inficē T limfocītus, tādējādi samazinot to skaitu 
 - Gripas vīrusa infekcijas laikā leikocītu daudzums organismā palielinās 
 - Nespecifiskā imunitāte nodrošina, ka cilvēki neslimo ar Āfrikas cūku mēri 
 - Leikocīti ir nepigmentētas asins šūnas ar kodolu 
 
5. jautājums. 
Aplūko doto tabulu. 
 Skolēna 

vārds 
Pulss miera 
stāvoklī 
(reizes/min) 

Pulss pēc 
vingrinājumu 
veikšanas 
(reizes/min) 

Asinsspiediens 
miera stāvoklī  
(mm Hg)  

Asinspiediens pēc 
vingrinājumu 
veikšanas (mm Hg) 

Mārtiņš 91 174 120/80 175/90 
Oskars 89 170 110/70 170/50 

 

Novērtē Apgalvojums 
 - Sistoliskais asinsspiediens raksturo asinsspiedienu kambaru saraušanās laikā 
 - Mārtiņš ar izturību veicinošiem sporta veidiem, visticamāk, nodarbojas regulārāk nekā Oskars 
 - Ir pieņemts, ka pieaugušam cilvēkam normāls asinsspiediens miera stāvoklī ir 120/70 mm Hg 
 - Mārtiņa asinsspiediens miera stāvoklī sirds pauzes laikā ir 120 mm Hg 
 
6. jautājums. 
Baktērijas ir lielākā dzīvo organismu grupa pēc sugu un organismu skaita un tām ir būtiska loma arī 
cilvēka dzīvē. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Baktērijas tām nelabvēlīgos apstākļos (sausums, ekstrēmas temperatūras)  veido cistas 
 - Baktērijām raksturīga bezdzimumvairošanās 
 - Baktērijas izraisa tādas slimības, kā tuberkoloze, dizentērija, toksoplazmoze 
 - Daļa baktēriju ir autotrofas, tās veido organiskās vielas izmantojot neorganiskas vielas 
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7. jautājums. 
Plaušas ir nozīmīga elpošanas orgānu sistēmas daļa, kurā notiek gāzu apmaiņa starp asinīm un 
ieelpoto gaisu. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Cilvēkam labo plaušu veido divas daivas, bet kreiso – trīs 
 - Maksimālo gaisa daudzumu, kuru cilvēks var ieelpot pēc visdziļākās ieelpas, sauc par 

plaušu vitālo kapacitāti 
 - Elpošanas ritmiskumu regulē elpošanas centrs, kurš atrodas smadzenītēs 
 - Gāzu maiņa plaušās notiek difūzijas ceļā 
 
8. jautājums. 
Attēlā redzams kāds dzīvnieku audu veids. 
Novērtē Apgalvojums 

 

 - Attēlā redzami saistaudi; 

 - Attēlā redzamajiem audiem neorganiskās vielas 
piešķir cietību, bet organiskās vielas - elastīgumu; 

 - Attēlā redzamie audi veido vairāk kā 50% no 
pieauguša cilvēka ķermeņa svara 

 - Attēlā redzamas trīs šūnas 

 
9. jautājums. 
Latvijas Ornitoloģijas biedrība par 2015. gada putnu ir izvēlējusies dzelteno tārtiņu (Pluvialis 
apricaria). Latvijā ligzdo 260–460 pāru, Lietuvā 35–45 pāri , Igaunijā 3000–4000 pāru dzelteno 
tārtiņu. 
Novērtē Apgalvojums 

 

 - Dzeltenais tārtiņš ligzdo niedrājos kopā ar 
tādiem putniem, kā lielais dumpis 
(Botaurus stellaris), bārdzīlīte (Panurus 
biarmicus) un Seivi ķauķis (Locustella 
luscinoides) 

 - Gan Amara apricaria, gan Pluvialis 
apricaria ir pieder tārtiņu ģintij 

 - Latvija atrodas dzeltenā tārtiņa 
ligzdošanas areāla dienvidu daļā 

 - Dzeltenā tārtiņa mazuļi ir ligzdguļi 
 
10. jautājums. 
Spārni ir ļoti nozīmīga pazīme kukaiņu klasificēšanai kārtās. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Cietspārņi ir vienīgā kukaiņu kārta, kurai ir viens nevis divi spārnu pāri 
 - Kukaiņu spārni ir piestiprināti pie vēdera posma 
 - Kukaiņu spārni ir veidoti no hitīna 
 - Divspārņiem raksturīgi divi pāri caurspīdīgu plēvjveida spārnu 
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11. jautājums. 
Abos attēlos redzamajiem organismiem ir vairākas kopīgas īpašības. 
Novērtē Apgalvojums 

 

 - Abu organismu ķermeni sedz hitīna 
apvalks 

 - Abi organismi pārnēsā pārnēsā cilvēka 
slimību izraisītājus  

 - Abi organismi pieder pie vēžveidīgo 
klases 

 - Abiem organismiem ir indes dziedzeri 
 
12. jautājums. 
Koksnes gadskārtas norāda koka vecumu un augšanas apstākļus. 
Novērtē Apgalvojums 

 

 - Mērenajā zonā augušajiem kokiem koksnes 
gadskārtas būs izteiktākas, nekā tropiskajā zonā 
augušajiem 

 - Ja koks ir nozāģēts šogad, tad struktūra (1) ir 
2014. gadā izveidojusies gadskārta 

 - Struktūru (2) veido veidotājaudi 

 - Zinātni kas pēta biotisko un abiotisko faktoru 
ietekmi uz koku augšanu izmantojot koku 
gadskārtu sniegto informāciju sauc par 
dendroloģiju 

 
13. jautājums. 
Fotosintēze ir viens no nozīmīgākajiem procesiem dabā. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Fotosintēzes produkti ir glikoze un skābeklis 
 - Fotosintēze notiek tikai autotrofos organismos 
 - Fotosintēzes laikā augos nenotiek elpošana. 
 - Fotosintēze galvenokārt notiek lapas epidermas šūnās 
 

1 

2 

3 
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14. jautājums. 
Aplūko attēlu. 

 

Novērtē Apgalvojums 
 -Šī auga auglis ir oga 
 - Attēlā redzami 2 vecākorganismi 
 - Šī auga augļi izplatās ar dzīvnieku palīdzību, ar āķīšiem ieķeroties dzīvnieku vilnā 
 - Lai saglabātu iegūtās šķirnes, augi tiek pavairoti veģetatīvi 
 
15. jautājums. 
Apkārtējās vides uztveršanai dzīvie organismi izmanto maņas. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Zivīm un ūdenī dzīvojošajiem abiniekiem kā taustes orgāns kalpo sānu līnija 
 - Cilvēka organisms piedzimst ar konkrētu skaitu garšas kārpiņu, kuras dzīves laikā 

neatjaunojas 
 - Maņu orgāni ir gan dzīvniekiem, gan augiem 
 - Posmkāju tipa ietvaros sastopami dažādas uzbūves redzes orgāni 
 
16. jautājums. 
Aplūko tabulu. 
Ķērpju 
veids 

Procentuālā sastopamība 
parauglaukumos Čužu 
ciemā 

Procentuālā sastopamība 
parauglaukumos Bērzu 
ciemā 

Procentuālā sastopamība 
parauglaukumos Lāču 
ciemā 

Lapu ķērpji 30 40 30 

Krūmu 
ķērpji 

30 10 60 

Krevju 
ķērpji 

40 50 10  

 

Novērtē Apgalvojums 
 - Ķērpji pieder pie augu valsts 
 - Ķērpji piestiprinās pie substrāta ar mikorizu 
 - Bērzu ciemā gaisa kvalitāte ir augstāka nekā Čužu ciemā 
 - Šādu vides kvalitātes novērtējumu sauc par bioindikāciju 
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17. jautājums. 
Putekšņlapas un auglenīca… 
Novērtē Apgalvojums 
 - Ir daļa no apziedņa 
 - Ir iesaistīti gan dzimumvairošanās, gan bezdzimumvairošanās procesā 
 - Auglis attīstās tikai no tiem ziediem, kuros ir auglenīca 
 - Augiem, kuri apputeksnējas ar vēja palīdzību, putekšņlapas ir garākas par auglenīcām 
 
18. jautājums. 
Aplūko dotos attēlus. 
Novērtē Apgalvojums 

 

 - Abi organismi ir parazītiski 
 - Abi organismi elpo ar ķermeņa virsmu 
 - Abi organismiem raksturīga tikai 

dzimumvairošanās 
 - Abi organismi ir šķirtdzimumu 

dzīvnieki 

 
19. jautājums. 
Nervu sistēma ir nepieciešama dzīvības procesu regulēšanai, to iedala trīs tipos - difūza, 
ganglijveida, centrālā un perifērā nervu sistēma. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Ganglijveida nervu sistēmu veido nervu mezgli jeb gangliji un nervu stiegras 
 - Centrālo nervu sistēmu veido galvas smadzenes un no tām izejošie nervi, bet perifēro – 

muguras smadzenes un no tām izejošie nervi 
 - Ganglijveida nervu sistēma raksturīga abinieku klasei 
 - Centrālā un perifērā nervu sistēma raksturīga visiem mugurkaulniekiem 
 
20. jautājums. 
Doti attēli ar diviem segsēkļu nodalījuma augiem, kuri pārstāv dažādas klases. 
Novērtē Apgalvojums  
 - Visi B attēlā redzamā auga klases 

pārstāvji ir lakstaugi 
 - A attēlā redzamajam augam vadaudu 

kūlīši stumbrā izvietoti izklaidus, bet B 
attēlā redzamajam augam tie ir izvietoti 
aplī 

 - B attēlā redzamā auga klases pārstāvjiem 
raksturīga bārkšsakņu sistēma 

 - Šie augi ietilpst tajā pašā nodalījumā, 
kurā kadiķis 

 

B A 
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21. jautājums. 
Latvijā sastopami dažādi putni – nometnieki, caurceļotāji un gājputni, kuri migrē, lai ziemas 
periodu pavadītu citā teritorijā. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Nometnieki ir putni, kuri noteiktā teritorijā uzturas visu gadu un neveic sezonālus 

pārlidojumus 
 - Latvijā nometnieki ir meža pīles, melnie meža strazdi un pelēkās dzērves 
 - Rudenī pirmie migrācijā dodas kukaiņēdāji putni, bet graudēdāji un visēdāji aizlido 

vēlāk 
 - Sārtais pelikāns Latvijā uzskatāms par caurceļotāju 
 
22. jautājums. 
Latvijas dabā plaši sastopamas dažādu veidu sūnas. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Sūnām nav dažu orgānu, kuri raksturīgi ziedaugiem 
 - Sūnu vairošanās procesā nav nepieciešams ūdens 
 - Sūnas ir primitīvākie mūsdienu sauszemes augi 
 - Sūnas ir nozīmīgas purvu un mežu ūdens režīma saglabāšanā 
 
23. jautājums. 
Vieni no izplatītākajiem cilvēkam parazītiskajiem veltņtārpiem ir trihinellas. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Parazītisko veltņtārpu attīstība atšķirībā no plakantārpiem norisinās bez saimnieku 

maiņas 
 - Trihinellas pirmo dzīves cikla daļu pavada saimnieka zarnās, otro - tā muskuļos 
 - Trihinellu izraisītās slimības pirmie simptomi ir vemšana, sāpes vēderā, caureja, pēc 

tam sākas drudzis, sāpes elpojot, plakstiņu un sejas pietūkums 
 - Trihinellas gaļā pilnībā var iznīcināt to sasaldējot, uzkarsējot līdz vismaz 50oC, sālot, 

žāvējot vai kūpinot 
 
24. jautājums. 
Kādam cilvēkam ar ilgstošu veģetāru diētu zarnu traktā mīt lentenis. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Šis lentenis ir otrās pakāpes konsuments 
 - Starp lenteni un zarnu trakta baktērijām ir konkurējošas attiecības 
 - No lenteņa var atbrīvoties, lietojot antibiotikas 
 - Izplatītākā un lētākā lenteņu invāzijas diagnostika ir ekskrementu analīzes 
 
25. jautājums. 
Žultij dzelteno krāsu piešķir bilirubīns. Tas ir hemoglobīna noārdīšanās produkts. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Bilirubīns veidojas, aknās veidojoties eritrocītiem 
 - Ķermeņa sasitumi iekrāsojas tumšā krāsā, jo zem ādas veidojas asins izplūdumi 
 - Sasitumu vietās neatjaunojas kapilāri 
 - Ar laiku sasitumi kļūst dzelteni, jo tajos norisinās līdzīgs process kā aknās 
 


