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1. uzdevums

1.1. Aplūko komiksus krāsainajā izdrukā. Kādi orgāni tur ir attēloti? Ieraksti orgāna nosaukumu 
zem tā attēla un vārda sekojošajā tabulā! (2,5 p.)  

Anna Olafs

      Pēteris

Alberts     Viktors

1.2. Vai Olafs un Pēteris akmeņus taisa no vienas un tās pašas vielas? Jā/Nē  (0,5 p)

1.3. Kuri no komiksā redzamajiem orgāniem izdala gremošanas sulas, kas satur gremošanas 
enzīmus? (1 p.)  ________________________________________________________

1.4. Paskaidro, kas ir pankreatīts un kādēļ žultsvada nosprostojums var to izraisīt? (1 p) 
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

1.5. 1. tabulā atbilstoši norādītajam gremošanas dobumam norādi attiecīgo gremošanas sulu, kas 
tajā izdalās no dziedzeriem. Izmantojot 2. tabulu, aprēķini, cik katras sulas nonāk zarnu traktā 70 
kg smagam, pieaugušam veselam cilvēkam vienā diennaktī. Atceries, vienā gremošanas dobumā 
var nonākt vairākas gremošanas sulas! (5 punkti)
1. tabula

Gremošanas 
dobums

Gremošanas sula Daudzums (ml)

Mutes dobums

Kuņģis

Tievās zarnas (t.sk. 
12-pirkstu zarna)

2. tabula
Dziedzeris Izdalītais šķidrums diennaktī, 

L/100 kg

Siekalu dziedzeri 1

Kuņģa sieniņas 2

Aizkuņģa dziedzeris 1,5

Aknas, žults 1

Zarnu epitēlijs 2
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3.6. Aplūko šī cilvēka diennakts ūdens bilanci
Uzņemtais ūdens, L Zaudētais ūdens, L

Dzērieni 1,2 Ar urīnu 1,4

Ēdiens 1 Ar sviedriem 0,5

Metaboliskie procesi 
šūnās

0,3 Izelpotajā gaisā 0,4

Kopā 2,5 Ar fēcēm 0,2

Kopā 2,5

Aprēķini cik litru šķidruma katru diennakti nonāk gremošanas traktā, parādi aprēķinu gaitu (1 p) 
____________________________________________________________________________ 
Aprēķini, cik daudz ūdens tiek izvadīts no gremošanas trakta ārvidē _________. (0,5 p)
Paskaidro, kur paliek ūdens starpība _________________________________________
_______________________________________________________________________ (1 p)
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2.4.4. Kāpēc eksperimentos izmantoja argonu? (1 p)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.4.5. Prognozē, kā mainīsies gumiņbaktēriju daudzums auga saknēs, salīdzinot ar N2:O2 un Ar:O2 
gāzu maisījumiem, ja auga saknes ar gumiņiem turēs skābekļa un hēlija maisījumā? (1 p)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2.4.6. Par ko varētu liecināt tas, ka gumiņbaktēriju daudzums dažādās atmosfērās inkubētiem 
augiem atšķīrās? (1 p) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.5. Zinātnieki secināja, ka augi spēj regulēt gumiņbaktēriju daudzumu ar skābekļa pieejamības 
palīdzību. Kādi varētu būt divi mehānismi, kā tas varētu notikt? Pamato savu atbildi, balstoties uz 
uzdevumā doto informāciju. (2 p)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.6. Gumiņbaktērijas ir saistītas ar noteiktiem augu orgāniem. No 5. attēla (A – D ) izvēlēties to, 
kurā ir redzams auga orgāns, kas varētu veidot gumiņu. Uzraksti, kas tas ir par orgānu (1,5 
p)

A B

5. attēls
Kods (A-D) __________

Orgāna nosaukums 
____________________

C D
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2.7. Izpēti ar gumiņbaktērijām inficēta auga orgāna šķērsgriezumu 6. attēlā!

6. attēls Norādi ar bultām 
attēlā struktūras:
A – gumiņbaktēriju 
kolonijas,
B – koksnes vadaudi,
C – pamataudi, 
D – segaudi,
E – lūksnes vadaudi 
(2,5 p.).

6/10



VBO 21.01.2015                               Uzdevumi 12. klase                                 KODS

3. uzdevums

3.1. Dzimumu noteikšana. Lai gan mums visierastākā dzimuma noteikšanas sistēma ir cilvēkam 
piemītošā  XY dzimumhromosomu sistēma,  dzīvniekiem ir  daudz  un  dažādas  sistēmas  kā  tiek 
noteikts dzimums. 
Pastāv  dzīvnieki,  kuriem  dzimuma  veidošanos  ietekmē  apkārtējie  vides  apstākļi,  piemēram, 
krokodili, kur vides temperatūra nosaka kāda dzimuma mazuļi izšķilsies no olām.
Pastāv arī vairākas dzimuma noteikšas sistēmas, kur izšķirošās ir dzimumhromosomas.
Šīs sistēmas var iedalīt trīs grupās.
 

A sistēma - sievišķajam dzimumam ir dažādas dzimumhromosomas, 
bet vīrišķajam vienādas.

B sistēma -  sievišķajam dzimumam ir vienādas dzimumhromosomas, 
bet vīrišķajam dažādas.

C sistēma - Dzimumu nosaka dzimumhromosomu skaits, sievišķajiem 
īpatņiem ir divas dzimumhromosomas, vīrišķajiem - viena.

Aplūko attēlu. Izvēlies pareizo dzimuma noteikšanas sistēmu (A, B 
vai C) katram no attēlotajiem piemēriem. (2 p)

Cilvēks _____
Vista ____
Augļu mušas ____
Sienāzis _____

3.2.  Dzīvnieku  valstī  dažādiem  dzīvnieku  tipiem  tiek  novērota  partenoģenēze  -  spēja  radīt 
pēcnācējus no neapaugļotām olšūnām. 

Pastāv vairākas kukaiņu sugas, kuras vairojas partenoģenētiski. Mātītes dēj neapaugļotas olas, no 
kurām izšķiļas turpmākie kukaiņi.
Tā kā kukaiņiem pastāv vairākas dzimuma noteikšanas sistēmas, izvērtē kāda dzimuma pēcnācēji 
(mātītes, tēviņi, hermafrodīti) izšķilsies katrā gadījumā un uzraksti to dzimumhromosomu 
sadalījumu un ploiditātes rādītāju (n vai 2n). (4,5 p)

3.2.1. Kukainis ar C dzimumu noteikšanas sistēmu. Mātītēm olšūnas veic pilnu mejozi. 
Izšķilsies _______. To ploiditātes rādītājs ir _____ .
3.2.2. Kukainis ar C dzimumu noteikšanas sistēmu. Mātītēm olšūnas neveic pilnu mejozi, tās tiek 
apturētas telofāzes I beigās.
Izšķilsies ________________. To ploiditātes rādītājs ir _____ .

3.2.3. Kukainis ar B dzimumu noteikšanas sistēmu. Mātītēm olšūnas veic pilnu mejozi, bet olšūnu 
hromosomu skaits tiek dubultots pēc telofāzes II.
Izšķilsies ______________. To ploiditātes rādītājs ir _____ .
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3.3. Zinātnieki pētīja lapseņu populāciju, kas ilgstoši vairojas tikai partenoģenētiski. Lapseņu 
populācijā bija sastopamas tikai mātītes. 
3.3.1. Izvēlies, kāda dzimuma īpatņi izšķīlās no neapaugļotajām olām šai lapseņu sugai 
(sievišķie/hermafrodīti/vīrišķie). (1 p) ______________________

3.3.2 Ja lapsenēm iedeva antibiotikas, populācijā parādījās arī tēviņi. Izdomā un apvelc to 
hipotēzi, kura vislabāk izskaidro novēroto efektu. (1 p)

a) Lapsenes ar antibiotikām vairojās lēnāk un populācijā paguva attīstīties arī tēviņi
b) Antibiotikas iznīcināja baktērijas lapseņu zarnu traktā un lapsenes spēja sagremot koksni
c) Antibiotikas iznīcināja parazītiskas baktērijas lapseņu dzimumorgānos, kur baktērijas nogalināja 
visus spermatazoīdus
d) Antibiotikas iznīcināja parazītiskas baktērijas lapseņu dzimumorgānos, kur baktērijas izmainīja 
dzimumorgānu ražotās šūnas. 

3.3.3. Salīdzini divas lapseņu populācijas: 1. populācija, pirms antibiotiku lietošanas un 2. 
popoulācija - vairākas paaudzes pēc antibiotiku lietošanas, kad populācijā ir sastopami arī tēviņi. 
Kurai no populācijām piemitīs dotā īpašība un paskaidro kāpēc (3 p)

A. ___ populācija būs izturīgāka pret slimībām, jo _________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

B. _____populācijai būs lielāka iespēja izdzīvot, ja strauji mainīsies vides apstākļi, jo
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

C.  ____populācijā ir liela varbūtība, ka divu īpatņu ģenētiskā informācija būs līdzīga, 
Jo __________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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4. uzdevums

Malārija  ir  vienšūnas  organisma  Plasmodium  falciparum izraisīta  smaga  slimība,  kura 

daudzos  gadījumos  ir  letāla.  Barojoties  ar  slima  cilvēka  asinīm  un  pēc  tam  iekožot  veselam 

cilvēkam, slimības izraisītāju pārnēsā lielākā daļa  Anopheles  ģints odu. Pēc parazīta nonākšanas 

odā nepieciešams noteikts laiks un temperatūras režīms, lai parazīts attīstītos līdz cilvēku infcēt 

spējīgai formai. Odu kāpuri un kūniņas attīstās stāvošos ūdeņos 1 - 2 nedēļu laikā.

Sirpjveida  anēmija  ir  autosomāla  ģenētiskā  slimība,  kuru  izraisa  mutācija  hemoglobīna 

gēnā.  HbA alēle nosaka normālas hemoglobīna molekulas veidošanos.  HbS alēle kodē defektīvu 

hemoglobīna  molekulu.  Šādas  molekulas  salīp,  izmainot  eritrocītu  formu  un  radot  smagas 

problēmas  asinsritē,  kuru  dēļ  anēmijas  slimniekiem  ir  būtiski  samazināts  paredzamais  dzīves 

ilgums.  Mūsdienās  vēl  nav  pieejama  efektīva  sirpjveida  anēmijas  terapija,  taču  ir  iespējams 

samazināt dažādus tās simptomus. Sirpjveida anēmijas slimnieki ir homozigoti pēc HbS alēles, bet 

heterozigotiem raksturīgi nelieli  slimības simptomi.  Cilvēkiem ar vienu vai  divām  HbS alēlēm 

raksturīga neuzņēmība pret malāriju, jo plazmodijs nespēj inficēt izmainītos eritrocītus.

A attēls –  HbS alēles izplatība, B attēls – malārijas izplatība, C attēls – galveno malāriju pārnēsājošo odu 
sugu izplatība.

4.1. Kādēļ Ziemeļāfrikas reģionā nav izplatīti ne malārijas pārnēsātāji, ne malārija? (1p) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4.2. Kādēļ Latvijas teritorijā nav izplatīta malārija? (1p)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4.3.  Pieņemot,  ka  odiem  nekādos  apstākļos  neveidojas  imunitāte  pret  plazmodiju,  liela  daļa 
Anopheles  ģints odu  nepārnēsā  malāriju  pat  reģionos,  kur  tā  ir  izplatīta.  Kādi  odi  nepārnēsā 
malāriju un kādēļ? (1p) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4.4. 0.03% ASV iedzīvotāju slimo ar sirpjveida anēmiju. Savukārt Nigērijā ar sirpjveida anēmiju slimo 2% 
iedzīvotāju.  Izmantojot  Hārdija-Veinberga  vienādojumu,  nosaki  HbS un  HbA alēļu  un  genotipu 
frekvences  (sastopamības  biežumu)  abās  valstīs  un parādi  aprēķinu gaitu.  Rezultātus  noapaļo  līdz 
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vienam ciparam aiz komata. (3p, 0,5p par katru)

Hārdija-Veinberga vienādojums:
p2+2pq+q2=1 un p+q=1, kur p – dominantās alēles frekvence, q – recesīvās alēles frekvence.

Vieta aprēķiniem:

HbA alēles frekvence ASV, % ______
HbS alēles frekvence ASV, % ______
HbA alēles frekvence Nigērijā, % ______
HbS alēles frekvence Nigērijā, % ______
Heterozigotu proporcija ASV, % ______
Veselo homozigotu proporcija Nigērijā, % _____

4.5. Kāds alēļu mijiedarbības veids raksturīgs sirpjveida anēmijai? (0,5 p)
______________________________________________________________________________________
 

4.6. Kaut arī  HbS alēle izraisa smagu slimību, šīs alēles frekvence abu valstu populācijās nesamazinās vai 
pat palielinās. Uzraksti, kādi galvenie faktori nosaka to, ka šī alēle tiek nodota nākamajām paaudzēm 
(jeb to, ka anēmijas slimnieki un nēsātāji atstāj pēcnācējus)? (1 p)

4.6.1. Galvenais faktors ASV
_______________________________________________________________________________________

4.6.2. Galvenais faktors Nigērijā
_______________________________________________________________________________________

4.7.  Uzraksti,  kā mainīsies (palielināsies, samazināsies, nemainīsies)  HbS alēles sastopamības frekvence 
Āfrikā, ja malārijas plazmodijs tiks pilnībā izskausts? Pamato savu atbildi (1p) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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