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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 redzamais augs ir invazīva suga Latvijā 

 - Attēlā redzamā auga ziedkopa ir ķekars 

 
2. jautājums 
Leikocīti ir vieni no asins sastāvā esošajiem formelementiem. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Gripas vīrusa infekcijas laikā leikocītu daudzums organismā palielinās 
 - Leikocīti ir nepigmentētas asins šūnas ar kodolu 
 - Leikocīti nodrošina asins recēšanu 
 - No visiem asiņu formelementiem, leikocītu asinīs ir visvairāk 
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3. jautājums. 
Baktērijas ir lielākā dzīvo organismu grupa pēc sugu un organismu skaita un tām ir būtiska loma arī 
cilvēka dzīvē. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Baktērijām raksturīga bezdzimumvairošanās 
 - Baktērijas izraisa tādas slimības, kā tuberkoloze, dizentērija, toksoplazmoze 
 - Pienskābes baktērijas izmanto skābpiena produktu ražošanā un dārzeņu skābēšanā 
 - Pašlaik no visām baktēriju izraisītām slimībām var izvairīties pret tām vakcinējoties 
 
4. 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 
 - Plaušas veido bronhi, tie sadalās bronhiolās, kuru galos ir alveolas 
 - Skābeklis no alveolās esošā gaisa nonāk asinīs, bet oglekļa dioksīds no asinīm – 

alveolās 
 - Alveolu sieniņas veido viena epitēlija šūnu kārta 
 
5. jautājums. 
Latvijas Ornitoloģijas biedrība par 2015. gada putnu ir izvēlējusies dzelteno tārtiņu (Pluvialis 
apricaria, attēlā). Latvijā ligzdo 260–460 pāru, Lietuvā 35–45 pāri , Igaunijā 3000–4000 pāru 
dzelteno tārtiņu. 
Novērtē Apgalvojums 

 

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

 - Dzeltenais tārtiņš barojas ar sīkiem 
bezmugurkaulniekiem – kukaiņiem, 
vēžveidīgajiem u.c. 

 - Dzeltenajam tārtiņam raksturīgs dzimumu 
dimorfisms 

 - Dzeltenā tārtiņa mazuļi ir ligzdguļi 

 
6. jautājums. 
Maijpuķītes, tulpes, lilijas... 
Novērtē Apgalvojums 
 - Ir daudzgadīgi augi 
 - Apputeksnējas ar vēja palīdzību 
 - Vairojas gan ar sēklām, gan veģetatīvi ar pazemes vasas pārveidnēm 
 - Neviens no minētajiem augiem nav indīgs 
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7. 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 
 - Divspārņiem raksturīgi divi pāri caurspīdīgu plēvjveida spārnu 
 - Taisnspārņu kārtas kukaiņiem raksturīga attīstība ar nepilnīgu pārvēršanos 
 
8. 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 
 - Abi organismi pieder pie vēžveidīgo 

klases 
 
9. 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 

 - Koksni veido vadaudi 

 - Gadskārtas (3) augšanas laikā vides apstākļi ir 
bijuši labvelīgāki nekā gadskārtas (1) augšanas 
laikā 

 
10. jautājums. 
Fotosintēze ir viens no nozīmīgākajiem procesiem dabā. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Fotosintēzes produkti ir glikoze un skābeklis 
 - Fotosintēze nevar notikt, ja augam nav pieejama ogļskābā gāze 
 - Fotosintēze notiek tikai autotrofos organismos 
 - Fotosintēzes laikā augos nenotiek elpošana 
 

1 

2 

3 
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11. jautājums. 
Aplūko attēlu. 

 

Novērtē Apgalvojums 
 - Šim augam raksturīga gan bezdzimumvairošanās, gan dzimumvairošanās 
 - Šī auga auglis ir oga 
 - Attēlā redzami 2 vecākorganismi 
 - Šī auga augļi izplatās ar dzīvnieku palīdzību, ar āķīšiem ieķeroties dzīvnieku vilnā 
 
12. jautājums. 
Apkārtējās vides uztveršanai dzīvie organismi izmanto maņas. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Plakantārpiem ir primitīvi redzes orgāni, ar kuriem noteikt gaismas intensitāti un 

virzienu 
 - Zivīm un ūdenī dzīvojošajiem abiniekiem kā taustes orgāns kalpo sānu līnija 
 - Maņu orgāni ir gan dzīvniekiem, gan augiem 
 - Posmkāju tipa ietvaros sastopami dažādas uzbūves redzes orgāni 
 
13. jautājums. 
Putekšņlapas un auglenīca… 
Novērtē Apgalvojums 
 - Ir daļa no apziedņa 
 - Ir iesaistīti gan dzimumvairošanās, gan bezdzimumvairošanās procesā 
 - Ziedos var būt abas struktūras, gan tikai viena no tām 
 - Atkarībā no auga dzimtas ziedā var būt gan vairākas auglenīcas, gan vairākas 

putekšņlapas 
 
14. jautājums. 
Aplūko dotos attēlus. 
Novērtē Apgalvojums 

 

 - Abi organismi nespēj izdzīvot ārpus 
saimniekorganisma 

 - Abiem organismiem ir vaļēja asinsrites 
sistēma 

 - Abi organismi elpo ar ķermeņa virsmu 

 - Abi organismi ir šķirtdzimumu 
dzīvnieki 
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15. jautājums. 
Nervu sistēma ir nepieciešama dzīvības procesu regulēšanai, to iedala trīs tipos - difūza, 
ganglijveida, centrālā un perifērā nervu sistēma. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Difūzo nervu sistēmu mēdz dēvēt arī par tīklveida, jo tā sastāv no zvaigžņveida šūnām, 

kuras veido nervu tīklu 
 - Ganglijveida nervu sistēmu veido nervu mezgli jeb gangliji un nervu stiegras 
 - Ganglijveida nervu sistēma raksturīga abinieku klasei 
 - Difūza nervu sistēma raksturīga sūkļiem un plakantārpiem 
 
16. 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 redzamā auga dīglim ir divas 

dīgļlapas, bet B attēlā redzamajam – viena 
 - A attēlā redzamā auga klases pārstāvju 

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

 - Šie augi ietilpst tajā pašā nodalījumā, 
kurā kadiķis 

 
17. 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 
 - Baltie stārķi un bezdelīgas ziemo valstīs ap Vidusjūru 
 
18. jautājums. 
Latvijā ar likumu noteiktas astoņas aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas, piemēram, nacionālie 
parki, biosfēras rezervāti, dabas rezervāti, vietējās nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un 
dabas pieminekļi. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Nosauktās kategorijas papildina arī aizsargājamie ainavu apvidi, dabas liegumi un 

dabas parki 
 - Latvijā ir četri nacionālie parki – Grīņu, Moricsalas, Gaujas un Rāznas 
 - Natura 2000 ir Baltijas jūras reģiona nozīmes aizsargājamās teritorijas 
 - „Daugavas loki” ir dabas parks 
 

B A 
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19. jautājums. 
Latvijas dabā plaši sastopamas dažādu veidu sūnas. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Sūnas transportē ūdeni un tajā izšķīdušās vielas pa vadaudiem 
 - Sūnu vairošanās procesā nav nepieciešams ūdens 
 - Sūnas ir sporaugi 
 - Sūnas ir nozīmīgas purvu un mežu ūdens režīma saglabāšanā 
 
20. jautājums. 
Māte aizsūtīja meitu uz tirgu pēc saknēm sautējumam. Meita nopirka 2 burkānus, 3 bietes, 5 
redīsus, 4 kartupeļus un 4 sīpolus. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Meita nopirka 14 saknes 
 - Meita nopirka ne tikai saknes, bet arī augļus 
 - Meita nopirka ne tikai saknes, bet arī vasas pārveidnes 
 - Nevienu no pirkumiem nav iespējams izmantot attiecīgo augu pavairošanai 
 
21. jautājums. 
Ūdens un tajā izšķīdušās vielas kokos pārvietojas pa speciāli pielāgotiem vadaudiem. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Kailsēkļu un segsēkļu koksni veido vienādas šūnas 
 - Koksne spēj vadīt ūdeni abos virzienos 
 - Lūksni veido dzīvas šūnas 
 - Ūdens kustību trahejās veicina transpirācija 
 
22. jautājums. 
Attēlā redzama Penicillium chrysogenum mikrofotogrāfija. 
Novērtē Apgalvojums 

 

 - Penicillium chrysogenum ir sēne 

 - Ar ģints nosaukumu saistīts no šiem 
organismiem iegūstama ķīmiska 
savienojuma nosaukums 

 - Šīs ģints organismus izmanto pārtikas 
ražošanā 

 - Attēlā redzami organisma vairošanās 
orgāni 
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23. jautājums. 
20. gs. 50. gados pirms hCG ķīmisko testu izgudrošanas bija populāri diagnostiskie testi, kuros 
vardēm injicēja nelielu daudzumu sieviešu urīna. Pozitīva testa rezultāta gadījumā vardes pēc 24h 
iznērsa ikrus. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Šādi pierādīja cukura diabētu 
 - Šādi var noteikt varžu dzimumu 
 - No šādi iznērstajiem ikriem neizšķīlās kurkuļi 
 - Pozitīvs testa rezultāts bija iespējams arī, izmantojot vīriešu urīnu 
 
24. jautājums. 
Daudzi sportisti trenējas augstkalnu apvidos, lai uzlabotu savus rezultātus. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Šādos treniņos organisms pielāgojas augstākam ogļskābās gāzes saturam gaisā 
 - Šādu treniņu rezultātā asinīs mainās eritrocītu daudzums 
 - Šādu treniņu rezultātā iegūtās īpašības saglabājas 2 - 4 mēnešus 
 - Zemāka gaisa spiediena dēļ augstkalnu treniņos muskuļiem un saitēm ir lielāka slodze 
 
25. jautājums. 
Augiem ir svarīgs to novietojums telpā. Diedzējot pupiņas, to saknes aug uz leju, bet stumbrs un 
lapas - uz augšu. 
Novērtē Apgalvojums 
 - Diedzējot pupiņas bezsvara stāvoklī, visu pupiņu saknes augs vienā virzienā 
 - Ja gaisma spīdēs no sāniem, pupiņu stumbri augs uz sāniem pretī gaismas avotam 
 - Ja divas dienas vecu dīgstu pārstāda augsnē ar sakni uz augšu, sakne attīstīsies par 

stumbru 
 - Pupiņas nedīgst, ja tās diedzē destilētā ūdenī 
 


