
Uzdevums 9. klasei 
 

Lai apskatītu bioloģiskus objektus, bieži izmanto dažādas palielināšanas ierīces. Šajā 
uzdevumā tev būs jāatbild uz jautājumiem, kas saistīti ar palielināšanas ierīcēm. 
 
Ievēro! 1 μm = 1x10-6 m 
 
1.1. Pabeidz teikumus ierakstot skaitļus un apvelkot pareizos vārdus. 
1.1.1.Ja dabā objekts ir 1 m garš, bet attēlā tā garums 10 cm, tad tas ir attēlots palielināts/ 
samazināts/ savā dabiskajā izmērā  un tā palielinājums/ samazinājums ir 10 reizes. (1 p) 
 
1.1.2. Ja dabā objekts ir 0,15 m garš, bet attēlā tā garums 150 mm, tad tas ir attēlots  palielināts/ 
samazināts/ savā dabiskajā izmērā un tā palielinājums/ samazinājums ir _____1____ reizes. (1 p) 
 
1.1.3. Attēlā redzams Atlantijas lasis (Salmo salar) īsi pirms nārsta. 

 

 
Attēlā lasis zīmēts samazināts/ palielināts/ savā dabiskajā izmērā (0,5 p) 
Kāds varētu būt mēroga nogriežņa garums ir 1 cm/10 cm /30 cm/ 0,5 cm. (0,5 p) 
 
1.2. Anna vēlējās ar gaismas mikroskopu pētīt sīpola zvīņlapu epidermas šūnas. Ir zināms, ka dabā 
šo šūnu garums ir apmēram 0,05 cm.  
Annai pieejamam gaismas mikroskopa okulāra palielinājums ir 10x.  
Kurš no objektīviem Annai jāizvēlas, lai sīpola epidermas šūnas redzeslaukā būtu apmēram 2 
cm lielas. Apvelc pareizo: 4x 8x 10x 20x.  (1 p) 
 
1.3. Dažādu uzdevumu veikšanai nepieciešams izvēlēties atbilstošos optiskos instrumentus un 
metodes. Pretim minētajiem uzdevumiem norādi ieteicamo optisko metodi (2 p): 
 
Metodes: (A) novērošana ar neapbruņotu aci, (B) lupa (10x), (C) gaismas mikroskops (200x), (D) 
fotografēšana no 1000 m augstuma 

Uzdevums Metode 
Koka gadskārtu skaitīšana, stumbra diametrs 30 cm A 
Atvārsnīšu skaita noteikšana tradeskancijas lapu epidermā      C 
Čemurziežu dzimtas augu atpazīšana pēc lapu izvietojuma uz stumbra  A 
Liela mežu masīvu kartēšana D 

 
 
 
 



1.4. Ir zināms, ka caur augu atvārsnītēm lapās var iekļūt dažādi slimību izraisītāji organismi 
(patogēni). Balstoties uz dotajiem attēliem un savām zināšanām, novērtē vai attiecīgajā gadījumā 
notiks auga inficēšanās caur atvārsnīti vai nē. Savu atbildi atzīmē ar krustiņu attiecīgajā lauciņā 
(1,5 p) 
 

 Inficēs  Neinficēs 

 
A 

A X  

B X  

B C  

C  X 

 
1.5. Asinsvadu kapilāra šķērsgriezuma diametrs ir apm. 10x10-6 m, bet asins šūnu diametri ir: 
eritrocītam 8 μm  , leikocītam 20 μm, bet  trombocītam 8,5 μm.  
1.5.1. Balstoties uz doto informāciju un savām zināšanām par asinsrites fizioloģiju, ar krustiņu 
norādi, kuras no šīm šūnām spēs pārvietoties pa šo kapilāru (1,5 p) 

 spēs nespēs 
Eritrocīts X  
Leikocīts X  
Trombocīts X  

 
1.5.2. Paskaidro, kas nodrošina tevis atzīmēto asins šūnu kustību pa kapilāriem. (1 p) 
____________Asins šūnu kustību  cauri kapilāriem nodrošina asins plūsma (eritrocītu un 
trombocītu gadījums), kā arī pašu asins šūnu aktīvas kustības (leikocītu gadījums).  



Uzdevums 9. un 10 klasei  
 
2.1. Viena no Latvijā ekoloģiski un ekonomiski nozīmīgām kukaiņu sugām ir astoņzobu mizgrauzis 
Ips typographus, kas attēlots zīmējumā. Astoņzobu mizgrauzis dzīvo zem mizas uz nesen 
atmirušiem parastās egles Picea abies stumbriem. Aizpildiet tabulu, raksturojot astoņzobu 
mizgrauža sistemātisko piederību (šeit un tupmāk 1 punkts, ja visas ailes ir pareizi 
aizpildītas)! 

Tips Posmkāji 
 
 

Klase Kukaiņi 
 
 

Kārta Vaboles jeb cietspārņi 
 
 

Ģints Mizgrauži Ips 
 
 

 
Astoņzobu mizgrauzis 

 
2.2. Astoņzobu mizgrauzis ir saistīts ar lielu skaitu citu sugu. Kopā tās veido barošanās tīklu. No 
zemāk nosauktajām sugām izvēlieties 10 sugas (1 p) un konstruējiet funkcionālu barošanās 
tīklu, kas ietvertu astoņzobu mizgrauzi (1 p)! 

• Astoņzobu mizgrauzis 
• Zvirbuļvanags 
• Kartupeļu lapgrauzis 
• Parastā egle 
• Dižraibais dzenis 
• Meža suņuburkšķis 
• Dziedniecības pienene 

 

• Meža pūce 
• Jātnieciņš 
• Kāpostu baltenis 
• Egļu sakņu piepe 
• Melnais mušķērājs 
• Spalvgrauzis 
• Parastā vāvere 

 
 

 
 
 

Principā ir maza varbūtība, ka 
melnais mušķērājs apēdīs 
mizgrauzi (lielāko laika daļu 
telpiski izolēti viens no otra, 
tomēr ja nu kāds ir ievilcis 
bultu pārtrauktās līnijas vietā, 
tad to nevajadzētu uzskatīt par 
kļūdu. 



2.3. Iepazīsties ar attēlos parādītajiem parasto egli apdzīvojošajiem kukaiņiem. Konsturē noteicēju 
šiem kukaiņiem. Izmantojamās pazīmes daļēji ir dotas. Dihotomiskajā noteicējā nepārtrauktās 
līnijas kvadrātiņos atzīmē atbilstošos burtus! (1 p) Izdomā un noteicējā ar pārtrauktu līniju 
norādītajos tainstūrīšos salasāmā rokrakstā ieraksti atbilstošu pretēju morfoloģisko pazīmju 
pāri (1 p). Daudzpunktu vietās atzīmējiet atbilstošos attēlos redzamo kukaiņu nosaukumus (1  

 

 

 
Koksngrauži Krāšņvaboles Smecernieki 

 
 

 

Kailvaboles Astoņzobu mizgrauzis Skujkoku mizgrauzis 
 
A Taustekļi ir garāki par ķermeni. E Krūšu platums 2x pārsniedz to garumu 
B Segspārnu gali roboti. F Segspārnu gali ir noapaļoti. 
C Galvas priekšējā daļa ir pagarināta. G Taustekļi ir īsāki par ķermeni. 
D Galvas priekšējā daļa nav pagarināta. H Krūšu platums un garums ~ līdzīgi. 



 



2.4. Pavasarī astoņzobu mizgrauži lido un meklē novājinātas, kalstošas egles. Atradis šādu egli, 
mizgrauža tēviņš uz stumbra virsmas izgrauž ieskreju (nelielu caurumiņu). Pēc kāda laika atlido 
mizgraužu mātīte, kas pa ieskreju arī nokļūst zem mizas. Pēc pārošanās, mātīte zem mizas paralēli 
stumbra garenasij grauž divas mātesejas. Tās sānos, ik pēc neliela attāluma, mātīte iedēj vienu olu 
katrā mātesejas pusē. No olas izšķīlušies kāpuri grauž mātesejai perpendikulāras, nedaudz 
līkumotas kāpurejas, kuru galos iekūņojas. Rezultātā zem mizas izveidojas attēlā parādītais 
zīmējums, kas atbilst vienai mizgraužu saimei.  
 
Zīmējumā ar bultu atzīmējiet kādu no mizgrauža kāpuru iekūņošanās vietām (1 punkts)! 

 
 Lai noskaidrotu, vai astoņzobu mizgrauzis dod 
priekšroku uz zemes nokritušām egļu kritalām 
vai stāvošiem egļu sausokņiem, pētnieks mežā 
salīdzināja mizgraužu skaitu uz vienas kritalas un 
viena sausokņa. Lai noteiktu mizgraužu skaitu, no 
abām eglēm viņš ar nazi izgrieza piecus 20 cm x 
30 cm lielus mizas paraugus, uz kuru virsmas 
saskaitīja mizgraužu ieskrejas. Dati ir apkopoti 
tālāk redzamajā tabulā.  

Apskatītais koks Paraugs Ieskreju skaits Apskatītais koks Paraugs Ieskreju skaits 
Kritala 1 4 Sausoknis 1 1 
Kritala 2 6 Sausoknis 2 5 
Kritala 3 2 Sausoknis 3 0 
Kritala 4 4 Sausoknis 4 6 
Kritala 5 4 Sausoknis 5 6 
 
Aprēķiniet astoņzobu mizgraužu skaitu, kas attīstās uz pētnieka apskatītās kritalas un 
sausokņa, ņemot vērā, ka: 

1) gan kritala, gan sausoknis ir vienāda lieluma (astoņzobu mizgrauzim pieejamais mizas 
virsmas laukums uz katra no kokiem ir  S=11,3 m2); 

2) visu mizgraužu saimju izgrauzto eju zīmējumi atbilst augstāk attēlā redzamajam; 
3) aprēķinos izmantojiet šādu formulu: N= B x K, kur N- mizgraužu kopējais skaits, kas 

attīstās uz apskatītā koka, B – kopējais saimju skaits uz koka, K –kāpuru skaits vienā saimē. 
Rezultātus atspoguļojiet šajā tabulā: 
Parametrs Kritala Sausoknis 
Kāpuru skaits vienā saimē, K (1 punkts par 
pareizi aizpildītu rindiņu) 

42 (šo skaitli iegūst no 
attēla) 

42 (šo skaitli iegūst no 
attēla) 

Vidējais saimju skaits vienā paraugā  =20/5=4 (viena 
ieskreja=viena saime, 
aprēķina vidējo 
aritmētisko no 
pieciem attiecīgajiem 
paraugiem) 

=18/5=3,6 (viena 
ieskreja=viena saime, 
aprēķina vidējo 
aritmētisko no pieciem 
attiecīgajiem paraugiem) 

Kopējais saimju skaits uz koka, B 
(1 punkts par pareizi aizpildītu rindiņu) 

=4x11,3/0,06=753,3 =3,6x11/3/0,06=678 

Mizgraužu skaits uz koka, N =42x753,3=31638,6 =42x678=28476 
 
Kāds ir pētnieka secinājums? (1 punkts) 
Astoņzobu mizgrauzis dod priekšroku uz zemes nokritušām egļu kritalām, jo uz kritalas mizgraužu 
skaits ir lielāks nekā uz stāvoša sausokņa. 
Uzdevums 9. un 10. klasei  



 
3.1. Daudzos dabas parkos tiek ieviesti lielie zālēdāji (savvaļas zirgi, govis), lai nodrošinātu biotopu 
uzturēšanu. Nosauc kādu aizsargājamu teritoriju Latvijā, kurā ir izmitināti lielie zālēdāji 
_Derēs jebkura teritorija, kur ir ieviesti. Dvietes pļavas, Engures ezers uc. (1 p) 
Kāda biotopa uzturēšanai tie ir ieviesti? Atkarībā no nosauktā biotopa - Dvietē -palienu pļavas, 
Engurē - niedrājs (1 p) 
 
Uzraksti divas pozitīvas lielo zālēdāju ietekmes uz tavu nosaukto biotopu. (2 p) 
Krūmāju iznīcināšana 
Pļavu uzturēšana uc. 
3.2.  

Salīdzini abu dzīvnieku galvas skeleta un mutes uzbūves un darbības īpatnības un atzīmē kādas 
atšķirības sagaidāmas augu segumā pēc tam, kad ar augiem barojies zirgs vai govs.(1 p) 
 
Augu raksturojums Izvēlies zirgs vai govs 
Augi tiek apēsti tuvāk zemei Zirgs 
Tiek izlasīti tikai vēlamie augi Zirgs/ govs 
 
Izskaidro, kādas mutes uzbūves īpatnības nodrošina šīs barošanās atšķirības (2 p?) 
Govs augus ieslauka mutē ar mēli un noplēš augstāk virs zemes_Zirgam ir kustīgas lūpas, kas ļauj 
izlasīt vēlamos augus un zobi, kas ļauj nokost augus tuvu zemei.  
 
3.3. Prognozē, kā mainīsies augu sabiedrība pļavā, kurā ieviesti zālēdāji, kura netiek pļauta vai 
citādi apsaimniekota. (3 p) 
 
Lielums Palielināsies, samazināsies, nemainīsies 
Augu kopējā masa Samazināsies 
Augu daudzveidība Palielināsies 
Saulmīļu augu sugu procentuālais daudzums Palielināsies 
 



Uzdevums 9. un 10. klasei 
Aizpildi tabulu, pie apgalvojuma atrodi, kura sirds daļa to dara, kā arī ieraksti atbilstošo skaitli no 
zīmējuma. Attēlā redzamas trīs sirds cikla stadijas, kura katra ir apzīmēta ar burtu. Pie dažiem 
apgalvojumiem jāraksta šis burts. (10 p) 

 
 
                            Orgāns, 
                           stāvoklis 
                                                 
                                            
 
         Funkcija 
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Venozās asinis uz sirdi nes         1
0 

1      

Sirds saraušanās ritmu nosaka            2    
Venozās asinis uz plaušām nes           3     
Uz robežas starp kambari un  
izejošo asinsvadu atrodas 

     4          

Mazais asinsrites loks sākas no   5             
Plaušu vēnas asinis nes uz  8              
Elastīgākā artērija ir       7         
Uz robežas starp priekškambari  
un kambari atrodas 

    1
2 

          

Venozās asinis atrodas 6  5      1
0 

1 3     

Lielais asinsrites loks sākas no    9            
Arteriālās asinis uz sirdi nes        1

1 
       

Pusmēness vārstuļi ir atvērti              C  
Sirds muskuļa atslābuma periods               A 
Viru vārstuļi ir atvērti             B  A 



Uzdevums 9. un 10. klasei 
 

2. pasaules kara laikā briti, lai uzskaitītu Trešā reiha tankus, izmantoja vienkāršu metodi. 
Tika pierakstīti redzēto tanku numuri un vēlāk tika uzskaitīts, cik bieži ir redzēti tanki ar jau 
fiksētiem numuriem un aprēķināts kopējais tanku skaits. Šāda pieeja izrādījās daudz precīzāka par 
spiegu ziņojumiem. Ja spiegi ziņoja, ka vāciešu rīcībā ir 1500 tanki, tad statistiķi to skaitu bija 
aprēķinājuši kā 244. Pēc kara no Vācijas dokumentiem varēja uzzināt, ka uz to brīdi Vācijas rīcībā 
ir bijis 271 tanks. 

Līdzīgs princips tiek pielietots arī bioloģijā, uzskaitot cik dzīvnieki apdzīvo teritoriju. 
Visbiežāk izmanto noķer - atlaid - noķer vēlreiz metodi.  

Metode balstās uz to, ka pirmajā reizē noķertie dzīvnieki tiek iezīmēti un atlaisti atpakaļ. Pēc 
kāda laika šī pati teritorija tiek apsekota vēlreiz un vēlreiz noķerti interesējošie dzīvnieki. Uzskaitot 
cik daudzi no otreiz noķertajiem ir iezīmēti, ir iespējams novērtēt kopējo dzīvnieku daudzumu. 

 
5.1. Piemēram, dīķī dzīvo 200 karpas, pirmajā reizē noķer 20 karpas. Karpas iezīmē ar krāsas 
pilienu uz galvas un palaiž atpakaļ dīķī. Cik procentus no visām karpām nokēra pirmajā reizē? 
___10%____ (0,5 p)  
Pēc nedēļas tajā pašā dīķī noķer 30 karpas. Cik no otrajā reizē noķertajām karpām vajadzētu 
būt iezīmētām ar krāsu, ja pieņem, ka iezīmētās un neiezīmētās karpas var brīvi sajaukties un 
karpu skaits ezerā nav mainījies?(1 p) ____3_______ 

 
5.2. Novērtē, kas ir būtiski, lai noķer-atlaid- noķer metode strādātu. Pie nosauktajiem 
eksperimentiem, atzīmē vai metode strādās vai nē, ja nestrādās pamato kādēļ. (8,5 p) 0,5p par 
Jā/Nē, 1p par pareizu pamat 
Apgalvojums Strādās/nestrādās, paskaidro, kāpēc nestrādās 
1. Ar šo metodi mēģinās aprēķināt cik koku 
aug mežā. 

nestrādās, koki nekustās, var saskaitīt uzreiz visus 

2. Mēģinās aprēķināt kopējo gultas blakšu 
skaitu dzīvojamā mājā, blaktis uzskaitīs 
tikai vienā dzīvoklī. Otrā uzskaite būs 24h 
pēc pirmās uzskaites  

nestrādās, viens dzīvoklis nav reprezentabls, 24h laikā 
nenotiks visu blakšu sajaukšanās 
 
 

3. Mēģinās noskaidrot cik stirnu dzīvo 
mežā. Iezīmēs stirnas ar krāsu, kuras 
ziemas laikā nāk baroties mednieku 
uzstādītā barotavā. Krāsa barotavā būs 
nedēļu, otreizējā uzskaite būs pēc mēneša 

Strādās 
 
 
 
 

4. Mēģinās noskaidrot kopējo zilo vaļu 
skaitu pasaules ūdeņos. Mēnesi visos 
ūdeņos uzskaitīs vaļus, pierakstīs to krūšu 
un astes spuru formu, raksturīgos robus un 
pleķus uz tām. Atkārtoti uzskaitīs pēc gada. 

Strādās 

5. Lai noskaidrotu zvirbuļu skaitu Rīgā, 20  
zvirbuļiem piestiprinās 15 g smagus GPS  
raidītājus un vēros to pārvietošanos. 

Nestrādās, kustību izsekošana nenodrošina 
populācijas uzskaiti. 15g smags raidītājs ir par smagu 
priekš zvirbuļa 
 

6. Mēģinās uzskaitīt cik lakstīgalu dzīvo 
krūmājā. Noķertās lakstīgalas ar pārtikas 
krāsvielu nokrāsos sarkanas. Uzskaitīs pēc 

Nestrādās. Pārikas krāsviela nomazgāsies. Lakstīgalas 
būs daudz labāk pamanāmas plēsējiem. 



mēneša 
7. Mēģinās uzskaitīt maijvaboļu skaitu 
pierīgas dārziņos. Pirmo reizi maijvaboles 
noķers un  iezīmēs ar dzeltenas krāsas 
pilienu maijā. Otreiz vaboles uzskaitīs 
septembrī. 

Nestrādās, septembrī maijvaboles ir mirušas 

 
 
 



Uzdevums 10., 11. un 12. klasei 
 
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 

Aknas Žultspūslis Niere Urīnpūslis Aizkuņģa dz. 
 
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.) Aizkuņģa dziedzeris 
 
1.4. Paskaidro, kas ir pankreatīts un kādēļ žultsvada nosprostojums var to izraisīt? (1 p) 
Pankreatīts ir aizkuņģa dziedzera iekaisums, kas var veidoties tādēļ, ka žultsvada 
nosprostojuma rezultātā ir traucēta arī aizkuņģa dziedzera sulas izdalīšanās, jo gan aizkuņģa 
dziedzera, gan žults izvadkanāls ienāk 12-pirkstu zarnā līdzās. Tādejādi aizkuņģa dziedzera 
sula pastiprināti uzkrājas dziedzerī un tās “agresīvie” gremošanas fermenti  “pašsaēdoši” 
bojā pašu aizkuņģa dziedzeri.  
 
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! (3 p) 
1. tabula 

Gremošanas 
dobums 

Gremošanas sula  Daudzums (ml) 
1p par pareizi 
aizp. visām rūt. 

Mutes dobums Siekalas (0,5 p) 700 
Kuņģis Kuņģa sula (0,5 p) 1400 
Tievās zarnas (t.sk. 
12-pirkstu zarna) 
 
 

Zarnu sula (1 p) 
 
Aizkuņģa dziedzera sula 
 
Žults 
 

1400 
 
1050 
 
700 

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 
 
 



1.6. 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) 
_1,2+1+0,7+1,4+1,4+1,05+0,7=7,45 _ 
Aprēķini, cik daudz ūdens tiek izvadīts no gremošanas trakta ārvidē 0,2. (0,5 p) 
Paskaidro, kur paliek ūdens starpība Uzsūcas tievajā un resnajā zarnā (1 p) 
 



Uzdevums 11. un 12. klasei 
 

2.1. Nitrogenāze ir enzīms, kas plaši sastopams gumiņbaktērijās, zilaļģēs un daudzos citos 
prokariotos.  
Nitrogenāzes katalizētā reakcija gumiņbaktērijās ir šāda: 
N2 + 8e- + 8H+ + 16ATP = 16ADP + 16Pi + 2NH3 + H2 

 
Kā sauc nitrogenāzes katalizēto reakciju slāpekļa ciklā? slāpekļa fiksēšana/ slāpekļa reducēšana 
(1 p) 
 
Poļu un Nīderlandes zinātnieki pētīja nitrogenāzes aktivitāti (saražotā NH3 daudzums laika vienībā 
uz mg šūnas proteīna) gumiņbaktērijās (Rhizobium sp.) skābekļa klātbūtnē, kā arī ATP/ADP 
attiecību. Rezultātus viņi apkopoja 1. attēlā 

 
 

1.attēls. 
Zinātnieki mainīja skābekļa patēriņu Rhizobium 
kultūrai un noteica nitrogenāzes aktivitāti un 
ATP/ADP attiecību. Rezultāti attēloti grafiski, 
kur ar tukšiem simboliem attēlota nitrogenāzes 
aktivitāte, bet ar pilnajiem – ATP/ADP attiecība. 

2.2. Balstoties uz pētījuma rezultātiem un savām zināšanām, sniedz atbildes uz jautājumiem:  
2.2.1. Kāpēc pieaugot skābekļa patēriņam, ATP/ADP attiecība pieaug? (1 p) 
___Skābeklis darbojas kā galējais elektronu akceptors elektronu transporta ķēdē, kas savukārt rada 
atšķirīgu protonu koncentrāciju abpus membrānai. Protonu gradienta izlīdzīnāšanās darbina ATP 
āzi un tiek sintezēts ATP, bet ADP dauduzms proporcionāli samazinās. Rezultātā pieaugot skābekļa 
patēriņam pieaug ATP/ADP attiecība.  
 
2.2.2. Vai nitrogenāzes aktivitāte var stimulēt skābekļa patēriņu? Pamato savu atbildi (1,5 p) 
_Nitrogenāzes substrāts ir ATP, bet produkts – ADP. Sekojoši, ja nitrogenāze darbojas, tad šūnā 
atbrīvojas ADP un ATP āzei ir pieejams vairāk substrāta (ADP) . 
  
2.2.3. Pie kāda skābekļa patēriņa nitrogenāze ražo visvairāk NH3? Paskaidro kādēļ tā notiek (1,5 p) 
30 nm, to var nolasīt no grafika. Acīmredzot lielāks O2 patēriņš traucē/ inhibē nitrogenāzes darbību 
 
 2.3. Pētnieki četrām mēģenēm ar atšķirīgu barotņu sastāvu, kas saturēja (+) vai nesaturēja  
(-) slāpekļa (N) un oglekļa avotus (C), pievienoja Rhizobium kultūru. Kas būs novērojams pēc 
nedēļas, ja mēģenes novietoja gaisā +30 0C. Rezultāti redzami 2. attēlā, ar tumšāku krāsu atzīmētas 
baktērijas. Izvēlies, kā izskatījās mēģene katras barotnes gadījumā, katrā 2. attēla tukšajā ailē 
ierakstot tikai vienu iespējamo mēģeni (A-E). (2 p) 
 
 

 N+ 
 

N- 

C+ 
 

A/B C 

C- E E 

2. attēls 



 
2.4. Britu un ASV zinātnieki mēģināja noskaidrot, vai un kā augs regulē gumiņbakēriju darbību.  
Eksperimentu rezultāti apkopoti nākamajos divos attēlos. 
 
 

3. attēls 
Augus ar gumiņiem inkubēja traukos, kur augsne 
tika bagātināta ar 80%:20% slāpekļa un skābekļa vai 
argona un skābekļa (N2:O2 vai Ar:O2) maisījumiem.  
Iegūtos rezultātus attēloja kā Rhizobium skaitu uz 
vienu augu.  
Pēc nedēļas novērtēja dzīvo gumiņbaktēriju skaitu.  
Grafikos attēlotas mērījumu vidējās vērtības, bet 
kļūdu nogriežņi parāda standartnovirzes. 
Zvaigznītes norāda uz to, ka vidējās vērtības ir 
statistiski būtiski atšķirīgas. 

 4. attēls 
Augus ar gumiņiem ievietoja dažādās augsnēs 
(bagātinātas ar N2:O2 vai Ar:O2). 
Grafikā attēloti skābekļa daudzums gumiņā 
(procentos no sākotnējā) un gumiņa ārējās virsmas 
skābekļa caurlaidība (procentos no sākotnējā).  

 
Ir zināms, ka gumiņos skābekli pārnes leghemoglobīns – hemoglobīna analogs, kas transportē 
skābekli. Leghemoglobīna hēma daļu sintezē baktērija, bet proteīna – augs.  
Balstoties uz eksperimenta rezultātiem un savām zināšanām, atbildi uz jautājumiem. 
2.4.1. Kādēļ augi veido gumiņus ar gumiņbaktērijām? (1 p) 
Augi tādejādi iegūst gaisa slāpekli, augi var augt ar slāpekli nabadzīgās augsnēs. 
 
2.4.2. Vai augi, kam raksturīgi gumiņi, var izdzīvot bez tiem? Paskaidro savu atbildi! (1,5 p)  
Jā, var, taču tad nepieciešams augam piegādāt slāpekļa avotu (NH4

+ vai NO3
- formā). 

 
2.4.3. Vai gumiņbaktērijas var izdzīvot bez augiem? Paskaidro savu atbildi! (1,5 p)  
Jā, var, taču tad nepieciešams baktērijām piegādāt oglekļa avotu. 
 
 



 
2.4.4. Kāpēc eksperimentos izmantoja argonu? (1 p) 
inerta gāze, kuru nesaista gumiņbaktērijas________ 
 
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) 
gumiņbakēriju daudzumam vajadzētu būt līdzīgam Ar:O2, jo He arī ir inerta gāze.___ 
 
2.4.6. Par ko varētu liecināt tas, ka gumiņbaktēriju daudzums dažādās atmosfērās inkubētiem 
augiem atšķīrās? (1 p)  
_iespējams, ka augi spēj regulēt gumiņbaktēriju daudzumu atkarībā no gumiņbaktēriju saistītā N 
 
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) 
-  iespējams, ka augi maina gumiņa ārējās sienas skābekļa caurlaidību tādejādi “sodot” neefektīvi 
darbojošos gumiņus. 
- iespējams, ka augi samazina skābekļa piegādi baktērijām samazinot leg hemoglobīna daudzumu 
(leg hemoglobīna proteīna daļas pieejamību); mazāk pieejamā slāpekļa, mazāk augu saražotā 
proteīna, mazāk hemoglobīna un skābekļa.  
 
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 

 
C 

 
D 

5. attēls 
Kods (A-D) _A___ (1 p) 
 
Orgāna nosaukums  
_ sakne (0,5 p) 

 
 
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.). 
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Uzdevums 11. un 12. klasei. Arpelēku fonu jautājumi tikai 11. klasei 
 
3.1. Izvērtē apgalvojumus kā patiesus (P) vai aplamus (A) (3 p) 
Dzimumvairošanās nodrošina lielāku daudzveidību pēcnācējiem. P 
Bedzimumvairošanās ir evolucionāri senāka. P 
Dzimumvairošanās procesā vienmēr saplūst divu organismu šūnas A 
 
3.2. 18. gadsimta vācu biologs Ernsts Hekels ir pazīstams ne tikai ar saviem izsmalcinātajiem dabas 
zīmējumiem, bet arī ar savu hipotēzi "ontoģenēze atkārto filoģenēzi", kas apgalvo, ka katra 
organisma individuālā attīstība atkārto tā evolucionāro attīstību. Lai gan šī hipotēze nav pilnibā 
pareiza, tomēr mugurkaulnieku embrioģenēzē var novērot vairākas stadijas, kas atgādina citu tipu 
dzīvniekus. 

 
Aplūko cilvēka zigotas pirmās dalīšanās stadijas 
un atbildi uz jautājumiem 
Kā dalās attēlā redzamās šūnas - mitotiski vai 
mejotiski? Mitotiski (0,5 p) 
 
Kurš dzīvnieku tips neattīstās tālāk kā ar A 
apzīmētā zigotas attīstības stadija?  
Zarndobumaiņi__ (1 p) 
 
Kāda orgānu sistēma veidojas no ar bultu apzīmētās 
struktūras gliemjiem un veltņtārpiem. 
Gremošanas org sist (1 p) 

 
 
3.3. 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 B 
Vista A 
Augļu mušas C, bet ja rakstīts C un B, tad arī OK 
Sienāzis C 
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3.4. Uzraksti - kuras šūnas nosaka, ka īpatnis ir sievišķais vai vīrišķais dzimums(1 p) dzimumšūnas 
 
3.5. Kādas atšķirības šīm šūnām ir dzimumu starpā? (1 p) sievišķās šūnas lielas, nekustīgas, 
vīrišķās šūnas daudz un kustīgas. Atbilde “atšķirības dzimumhromosomās” netiek ieskaitīta, 
jo dažādu dzimomnoteikšanas sistēmu gadījumā tās var/ nevar atšķirties (skat iepriek. uzd). 
 
3.6. 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) 
 
3.6.1. Kukainis ar C dzimumu noteikšanas sistēmu. Mātītēm olšūnas veic pilnu mejozi.  
Izšķilsies Tēv.XO To ploiditātes rādītājs ir n. 
3.6.2. Kukainis ar C dzimumu noteikšanas sistēmu. Mātītēm olšūnas neveic pilnu mejozi, tās tiek 
apturētas telofāzes I beigās. 
Izšķilsies ___Māt_XX______. To ploiditātes rādītājs ir 2n , tiek ieskaitīta arī atbilde n, jo mejozes I 
beigās ir notikusi reduktīvā dalīšanās un katra meitšūna satur dubultotu haploīdu hormosomu skaitu.  
 
3.6.3. Kukainis ar B dzimumu noteikšanas sistēmu. Mātītēm olšūnas veic pilnu mejozi, bet olšūnu 
hromosomu skaits tiek dubultots pēc telofāzes II. 
Izšķilsies __mātīte XX____________. To ploiditātes rādītājs ir _2n____ . 
 
3.7. Zinātnieki pētīja lapseņu populāciju, kas ilgstoši vairojas tikai partenoģenētiski. Lapseņu 
populācijā bija sastopamas tikai mātītes.  
3.7.1. Izvēlies, kāda dzimuma īpatņi izšķīlās no neapaugļotajām olām šai lapseņu sugai 
(sievišķie/hermafrodīti/vīrišķie). (1 p) ___siev_______________ 
 
3.7.2 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.  
 
3.7.3. 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. _2__ populācija būs izturīgāka pret slimībām, jo __tai ir lielāka ģenētiskā mainība______ 
 
B. ___2__populācijai būs lielāka iespēja izdzīvot, ja strauji mainīsies vides apstākļi, jo 
_______tai ir lielāka ģenētiskā mainība_______________________ 
 
C.  __1__populācijā ir liela varbūtība, ka divu īpatņu ģenētiskā informācija būs līdzīga,  

Jo ___partenoģenēzē nenotiek ģenētiskās informācijas kombinēšanās 
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Uzdevums 12. klasei 
 

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 inficēt 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. Heterozigotiem HbS alēles nēsātājiem raksturīgi samazināti 

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)  
Tur atrodas Sahāras tuksnesis,ir sauss, nav ūdeņu, kur attīstīties odu kāpuriem.(0.5p) Ja nav pārnēsātāja, nav 
arī paša patogēna.(0.5p) 
 
4.2. Kādēļ Latvijas teritorijā nav izplatīta malārija? (1p) 
Latvijas teritorijā nav malārijas plazmodija attīstībai piemērots klimats, ir pārāk auksts. Plazmodija attīstības 
laikā nepieciešama diennakts vidējā temperatūra vismaz 15 grādi. 
 
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)  
Odu tēviņi, jo tie barojas ar nektāru nevis asinīm, līdz ar to nevar inficēties ar plazmodiju. 
 

B 

C 

A 
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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 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: 
 
HbSASV=sqrt(0.0003)=1.7%  
HbAASV=100-1.7=98.3% 
HbSNig=sqrt(0.02)=14.1%  
HbANig=100-14.1=85.9% 
HeterozASV=2*0.017*0.983=3.3% 
Veseli homozNig=0.859^2=73.8% 
 
HbA alēles frekvence ASV, % 98.3 
HbS alēles frekvence ASV, % 1.7 
HbA alēles frekvence Nigērijā, % 85.9 
HbS alēles frekvence Nigērijā, % 14.1 
Heterozigotu proporcija ASV, % 3.3 vai 3.4 (ja nenoapaļo starprezultātus) 
Veselo homozigotu proporcija Nigērijā, % 73.8 vai 73.7 (ja nenoapaļo starprezultātus) 
 
4.5. Kāds alēļu mijiedarbības veids raksturīgs sirpjveida anēmijai? (0,5 p) 
Kodominēšana vai nepilnīgā dominēšana (pareizi abi varianti, jo sarežģīti nošķirt) 
 
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 
Pieejama augsta līmeņa veselības aprūpe ļauj sirpjveida anēmijas slimniekiem samazināt simptomus un 
sasniegt reproduktīvo vecumu, radot pēcnācējus, kas var nēsāt šo pašu slimības alēli. 
 
4.6.2. Galvenais faktors Nigērijā 
HbS alēles nēsātāji neslimo un pirms reproduktīvā vecuma nemirst ne no malārijas, ne no sirpjveida 
anēmijas, tādējādi ir lielāka iespējamība dzimt bērniem ar HbS alēli nekā apstākļos, kur nav malārijas. 

 
4.7. Uzraksti, kā mainīsies (palielināsies, samazināsies, nemainīsies) HbS alēles sastopamības frekvence 
Āfrikā, ja malārijas plazmodijs tiks pilnībā izskausts? Pamato savu atbildi (1p)  
HbS alēles frekvence samazināsies, jo tās nēsātājiem vairs nebūs priekšrocības, salīdzinot ar HbA 
homozigotiem, un šai alēlei saglabāsies tikai negatīvais slimības efekts, kas saistīts ar mirstību no sirpjveida 
anēmijas. 
 
 


