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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 augiem uz saknēm 
raksturīgas gumiņbaktērijas, kuras saista augsnes 
fosforu 

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

 - Tauriņziežu dzimtas augu ziedu formula ir K(5) 
C3+(2) A(9)+1 G1 

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 
 - Eksperimentālas darbības rezultātā iespējams iegūt, gan kvantitatīvus jeb izmērāmus, 

gan kvalitatīvus jeb tikai novērojamus datus 
 - 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 
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3. jautājums. 
Aplūko attēlā redzamo barošanās tīklu. 
Novērtē Apgalvojums 

 

 - Attēlā redzamais barošanās tīkls var 
veidoties tikai sausās pļavās 

 - Organisms A ir heterotrofs 

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

 - Šajā barošanās tīklā redzami 3 
trofiskie līmeņi 

 
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 
 - B limfocīti regulē alerģiskus iekaisumus, fagocitējot alergēnus 
 - Iekaisuma vietā izdalās histamīns, kas veicina asinsvadu sašaurināšanos 
 
5. jautājums. 
Asins pārliešana ir medicīniska procedūra, kurā vesela cilvēka (donora) asinis ievada slimnieka 
(recipienta) organismā. Lai kļūtu par asins donoru jāatbilst vairākiem nosacījumiem. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Asinis nedrīkst nodot persona, kas slimo ar anēmiju 
 - Asinsgrupu nosakošie antigēni atrodas trombocītu membrānā 
 - Asinis nedrīkst nodot presona, kas pārslimojusi vīrusu hepatītu 
 - AB (Rh+) asinsgrupas recipientam nenotiek aglutinācija ne ar A (Rh+), ne ar B (Rh+) 

asingrupas donoru asins formelementiem 
 
6. jautājums. 
Baktērijas ir prokarioti – vienkāršas uzbūves šūnas, bet tām piemīt plaša vielmaiņas daudzveidība. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Baktērijas var būt gan heterotrofas, gan autotrofas 
 - Heterotrofās baktērijas ražo organiskās vielas no neorganiskām vielām, bet autotrofās – 

neorganiskās vielas no organiskām 
 - Heterotrofās baktērijas sīkāk iedala fotosintezējošajās un hemosintezējošajās 
 - Ciānbaktērijas ir heterotrofi organismi 
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7. jautājums. 
Gan augu, gan dzīvnieku šūnām ir vairākas kopīgas īpašības un organoīdi ar līdzīgām funkcijām, 
bet tomēr starp tām ir vairākas būtiskas atšķirības. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Gan augu, gan dzīvnieku šūnu šūnapvalki sastāv no polisaharīdiem 
 - Gan augu, gan dzīvnieku šūnās dalīšanās vārpstu organizējošais centrs ir centrosoma 
 - Ieslēgumi, kuros uzkrājas ogļhidrāti un olbaltumvielas, raksturīgi tikai augu šūnām 
 - Gan augu, gan dzīvnieku šūnās endoplazmatiskais tīkls ir vienīgais organoīds, kurš 

sintezē fosfolipīdus 
 
8. jautājums. 
Šūna ir organisma pamatvienība. 
Novērtē Apgalvojums 

 

 - Struktūra A ir šūnas kodols 

 - Struktūrā B notiek fotosintēze 

 - Struktūra C ir pildīta ar šūnsulu 

 - Struktūru D var saskatīt gaismas 
mikroskopā 

 
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 

 - Dzeltenajam tārtiņam raksturīgs dzimumu 
dimorfisms 

 

B 

D 

A 

C 
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10. jautājums. 
Spārni ir ļoti nozīmīga pazīme kukaiņu klasificēšanai kārtās. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Kukaiņu un putnu spārni ir konverģentās evolūcijas piemērs 
 - Kukaiņu spārni ir piestiprināti pie vēdera posma 
 - Divspārņiem raksturīgi divi pāri caurspīdīgu plēvjveida spārnu 
 - Taisnspārņu kārtas kukaiņiem raksturīga attīstība ar nepilnīgu pārvēršanos 
 
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  

 - Abiem organismiem ir vaļēja asinsrite 
 - Abiem organismiem ir indes dziedzeri 
 
12. jautājums. 
Aplūko attēlu. 

 

Novērtē Apgalvojums 
 - Šim augam raksturīga gan bezdzimumvairošanās, gan dzimumvairošanās 
 - Attēlā redzami 2 vecākorganismi 
 - Pārgriežot ar I iezīmētajās vietās, tiks iegūti trīs ģenētiski identiski organismi 
 - Lai saglabātu iegūtās šķirnes, augi tiek pavairoti veģetatīvi 
 
13. jautājums. 
Apkārtējās vides uztveršanai dzīvie organismi izmanto maņas. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Plakantārpiem ir primitīvi redzes orgāni, ar kuriem noteikt gaismas intensitāti un 

virzienu 
 - Fotoreceptorās šūnas ir nūjiņas (izšķir krāsas) un vālītes (uztver gaismas intensitāti) 
 - Zivīm un ūdenī dzīvojošajiem abiniekiem kā taustes orgāns kalpo sānu līnija 
 - Cilvēka organisms piedzimst ar konkrētu skaitu garšas kārpiņu, kuras dzīves laikā 

neatjaunojas 
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14. 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 
 - Ķērpja organismu veido sēne un aļģe 
 - Bērzu ciemā gaisa kvalitāte ir augstāka nekā Čužu ciemā 
 - Šādu vides kvalitātes novērtējumu sauc par bioindikāciju 
 - Ķērpji, tāpat kā sūnas, norāda uz vides paskābināšanos 
 
15. jautājums. 
Putekšņlapas un auglenīca… 
Novērtē Apgalvojums 
 - Ir iesaistīti gan dzimumvairošanās, gan bezdzimumvairošanās procesā 
 - Auglis attīstās tikai no tiem ziediem, kuros ir auglenīca 
 - Atkarībā no auga dzimtas ziedā var būt gan vairākas auglenīcas, gan vairākas 

putekšņlapas 
 - Augiem, kuri apputeksnējas ar vēja palīdzību, putekšņlapas ir garākas par auglenīcām 
 
16. jautājums. 
Aplūko dotos attēlus. 
Novērtē Apgalvojums 

 

 - Abi organismi ir parazītiski 
 - Abiem organismiem ir vaļēja asinsrites 

sistēma 
 - Abi organismiem raksturīga tikai 

dzimumvairošanās 
 - Abi organismi ir šķirtdzimumu 

dzīvnieki 

 
17. jautājums. 
Nervu sistēma ir nepieciešama dzīvības procesu regulēšanai, to iedala trīs tipos - difūza, 
ganglijveida, centrālā un perifērā nervu sistēma. 
Novērtē Apgalvojums 
 - 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 
 - Difūza nervu sistēma raksturīga sūkļiem un plakantārpiem 
 - Centrālā un perifērā nervu sistēma raksturīga visiem mugurkaulniekiem 
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18. jautājums. 
Spontānas izmaiņas organisma ģenētiskajā materiālā sauc par mutācijām. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Tās būt tikai nelabvēlīgas vai neitrālas 
 - Poliploīdija un heteroploīdija ir mutācijas, kuras radījušas hromosomu skaita izmaiņas 
 - Pārmaiņas hromosomu struktūrā sauc par gēnu jeb punktveida mutācijām 
 - Kādas hromosomu daļas zudumu sauc par delēciju 
 
19. jautājums. 
Vienšūņi jeb protozoji ir vieni no vienkāršākajiem organismiem, bet pieder pie eikariotiem. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Amēbas izmanto māņkājiņas tikai, lai pārvietotos 
 - Vienšūņu bezdzimumvairošanās veidi ir dalīšanās, kuras rezultātā rodas divas jaunas 

šūnas un pumpurošanās, kuras rezultātā rodas vairākas jaunas šūnas 
 - Dažiem vienšūņiem raksturīgas čaulas 
 - Vienšūņus iedala četros tipos – sakņkāji jeb sarkodīnas, vicaiņi, skropstaini jeb 

infuzorijas un sporaiņi 
 
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 

 - A attēlā redzamā auga klases pārstāvju 
zieda daļu skaits visbiežāk dalās ar 4 vai 5, 
bet B attēlā redzamā auga klases pārstāvju 
– ar 3 

 A attēlā redzamajam augam raksturīgas 
sakņu pārveidnes, bet B attēlā redzamajam 
– vasas pārveidnes 

 
21. jautājums. 
Daļai zīdītāju raksturīgs īpašs barības sagremošanas mehānisms - atgremošana. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Visi pārnadži ir atgremotāji 
 - Atgremotājiem raksturīga bagātīga gremošanas trakta mikroflora 
 - Atgremotāji barību atkārtoti sakošļā pirms tā nokļūst zarnu traktā 
 - Atgremošana palīdz dzīvniekiem pilnīgāk sašķelt un izmantot barības saturā esošos 

taukus 
 

B A 
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22. jautājums. 
Kuros no dotajiem pāriem ir analogi orgāni? 
Novērtē Apgalvojums 
 - Šimpanzes plauksta un vaļa spura 
 - Bruņurupuča bruņas un gliemeža čaula 
 - Stirnas kāja un kurmja ķetna 
 - Ērgļa spārns un mušas spārns 
 
23. jautājums. 
Proteīni spēj denaturēties. Denaturāciju panāk ar karstumu, pH izmaiņu, organiskiem šķīdinātājiem, 
haotropiskajiem aģentiem (vielas, kas izjauc iekšmolekulāras ūdeņraža saites). Bieži denaturēts 
proteīns šķīdumā izkrīt nogulsnēs. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Denaturēts enzīms zaudē aktivitāti 
 - Organisma proteīnu izturība pret siltumu ir atkarīga no tā dzīves vides 
 - Saistot skābekli, hemoglobīns denaturējas 
 - Denaturācija notiek dažādu ēdienu pagatavošanas laikā 
 
24. jautājums. 
Introni ir DNS sekvences, kuras atrodas gēnu nukleotīdu sekvencē, bet nekodē noteiktā proteīna 
aminoskābju sekvenci. mRNS procesēšanas laikā introni tiek izgriezti ārā, šo procesu sauc par 
splaisingu. Introni ir raksturīgi eikariotiem. 
Novērtē Apgalvojums 
 - RNS polimerāze izlaiž intronus savas darbības laikā 
 - Splaisings notiek laikā starp transkripciju un translāciju 
 - Mutācijas intronu ietvaros neietekmē proteīna funkciju 
 - Baktēriju splaisosomas ir norobežotas ar membrānu 
 
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 
 
 


