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Ievads

Kursa programmas struktūra

Bioloģija II padziļinātā kursa programmas (turpmāk – programma) paraugs ir veidots, 
lai palīdzētu skolotājiem īstenot Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos 
Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidē-
jās izglītības programmu paraugiem” (turpmāk – standarts) noteiktos plānotos skolēnam 
sasniedzamos rezultātus dabaszinātņu mācību jomā augstākajā mācību satura apguves 
līmenī.

Programmā iekļauti:
• kursa mērķis un uzdevumi; 
• mācību saturs;
• vērtēšanas saturs, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni; 
• ieteikumi mācību darba organizācijai;
• mācību satura apguves norise;
• vērtēšanas uzdevumu piemēri.

Mācību satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu un resursu apkopojošs uzskai-
tījums pievienots 5. pielikumā. Mācību saturs programmā ir veidots atbilstoši standartā 
noteiktajiem dabaszinātņu mācību jomas plānotajiem skolēnam sasniedzamajiem rezultā-
tiem augstākajā mācību satura apguves līmenī.

Programma veidota, paredzot, ka kursa apguvei vidējās izglītības pakāpē tiks atvēlētas 
210 mācību stundas. Taču skolai ir iespējams mainīt mācību stundu skaitu kursā, to nesa-
mazinot vairāk par 15 %. Ieteikumus mācību darba organizācijai skatīt programmas sadaļā 
“Ieteikumi mācību darba organizācijai”. Programmas paraugam ir ieteikuma raksturs. Skolo-
tāji var izmantot šo programmu vai arī izstrādāt savu programmu.

Mācību satura un pieejas akcenti 

Vispārējās vidējās izglītības satura īstenošanas mērķis ir lietpratīgs skolēns, kurš apzinās 
savas personiskās spējas un intereses mērķtiecīgai personiskās un profesionālās nākot-
nes veidošanai, kurš ciena sevi un citus, padziļina zināšanas, izpratni, prasmes un turpina 
nostiprināt vērtības un tikumus atbilstoši saviem nākotnes mērķiem, atbildīgi, inovatīvi un 
produktīvi darbojas paša, ģimenes, labklājīgas un ilgtspējīgas Latvijas valsts un pasaules 
veidošanā.

Vidējās izglītības pakāpes loma ir dot iespēju jauniešiem mācīties, iedziļinoties atbilstoši 
viņu interesēm un nākotnes mērķiem, padziļinot un vispārinot pamatizglītībā apgūto 
(10./11. klase) un mācoties dziļāk, šaurākā mācību jomu lokā (11./12. klase).

Mācību jomā plānotos rezultātus augstākajā mācību satura apguves līmenī skolēns 
apgūst padziļinātajā kursā. Tā mērķis ir sniegt zināšanas, izpratni un veidot prasmes, apzi-
nāti, atbildīgi, radoši un patstāvīgi pārraugot savu izziņas darbību, risinot problēmas nepa-
zīstamās, sarežģītās situācijās, veidojot dziļu konceptuālu izpratni mācību jomā, saskatot 
starpdisciplināras likumsakarības un mācoties patstāvīgi plānot, īstenot, uzraudzīt un izvēr-
tēt produkta radīšanas procesu.

Apgūstot Bioloģija II kursa mācību saturu augstākajā mācību satura apguves līmenī, 
skolēnam ir iespēja attīstīt zinātniski pamatotu izpratni par teorijām bioloģijā, dažādu dzīvo 
organismu uzbūves un dzīvības procesu likumsakarībām un to mijiedarbību dažādās ekosis-
tēmās. Kursa ietvaros skolēns apgūst prasmes patstāvīgi iegūt, apstrādāt un analizēt datus 
un komunicēt par pētījuma rezultātiem, izmantojot mūsdienīgas digitālas tehnoloģijas, 
brīvpieejas programmatūras, elektroniskās datubāzes, bioloģijai specifiskas metodes, t. sk. 
mikroskopēšanas un lauka darba metodes, atbildīgi rīkojoties vides mērķtiecīgā apsaimnie-
košanā un sugu daudzveidības saglabāšanā. Tāpat padziļinātā kursa ietvaros skolēnam ir 
iespēja lietot apgūtās zināšanas, izpratni, prasmes un metodes, lai pētnieciskā ceļā risinātu 
kompleksus, mūsdienās aktuālus starpdisciplinārus jautājumus un pieņemtu atbilstošus 
atbildīgus lēmumus.
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Mērķis un uzdevumi

Bioloģija II kursa apguves mērķis un uzdevumi skolēnam ir:
1) padziļināt un paplašināt teorētiskās zināšanas par jēdzieniem un teorijām bioloģijā, risi-

not kompleksas starpdisciplināras problēmas;
2) pilnveidot prasmes novērot un analizēt procesus dzīvajos organismos un ekosistēmās;
3) lietot pētījumu datu ieguves un apstrādes metodes jaunās situācijās;
4) mērķtiecīgi izmantot daudzveidīgus matemātiskos modeļus bioloģijas kontekstā;
5) rast iespēju pēc paša ierosmes atbildīgi rīkoties vides mērķtiecīgā apsaimniekošanā un 

saglabāšanā.

Mācību saturs

Vidējās izglītības pakāpē mācību saturs ir izstrādāts, fokusējoties uz skolēnam būtis-
kāko, lai veidotos lietpratība (kompetence) kā komplekss skolēna mācīšanās rezultāts ilgākā 
periodā. Mācību saturs ir organizēts saskaņā ar mācību satura būtiskākajiem pamatjēdzie-
niem jeb lielajām idejām, kas skolēnam jāapgūst, lai veidotos vienota izpratne par apkārtējo 
pasauli un sevi tajā. Lielās idejas veido obligātā mācību satura strukturālo ietvaru. Tām 
atbilstoši aprakstītas prasības mācību satura apguvei jeb plānotie skolēnam sasniedzamie 
rezultāti, pabeidzot noteiktu izglītības pakāpi.

Dabaszinātņu mācību jomas lielās idejas, par kurām skolēns veido izpratni arī padziļi-
nātajā kursā:
• organismu dzīvības procesus nodrošina šūnas, kuru dzīves ilgums ir ierobežots;
• organismi bieži ir atkarīgi no citiem organismiem vai konkurē ar tiem par enerģiju un 

materiāliem;
• ģenētiskā informācija tiek nodota no vienas organismu paaudzes nākamajai;
• esošo un izmirušo organismu daudzveidība ir evolūcijas rezultāts;
• zinātnes uzdevums ir atrast dabā notiekošo parādību cēloņus;
• skaidrojumi, teorijas un modeļi ir zinātniski, ja tie vislabāk atbilst konkrētajā laikā pieeja-

majiem novērojumiem un faktiem;
• zinātnes lietojumam bieži vien ir ētisks, politisks, ekonomisks un sociāls konteksts.

Standartā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti mācību jomā un no tiem atvasinātie 
sasniedzamie rezultāti padziļinātā kursa programmā ir kompleksi – galarezultāts veidojas 
darbībā, kura ietver gan mācību jomas zināšanas, izpratni un prasmes, gan vispārīgās jeb 
caurviju prasmes (turpmāk – caurviju prasmes), gan vērtībās balstītus ieradumus. Katra 
kursa skolotāja viens no uzdevumiem ir tos attīstīt.

Caurviju prasmju apguve un izmantošana ikdienā ir nozīmīgs priekšnoteikums dziļā-
kas izpratnes veidošanai kursā. Vingrinoties izmantot caurviju prasmes kursam specifiskos 
veidos un situācijās, skolēns vienlaikus ir ieguvis vispārīgas prasmes, kuras varēs izmantot 
visu dzīvi. Standartā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot 
vispārējās vidējās izglītības pakāpi, iekļauti programmas 3. pielikumā.
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Bioloģija II kursā īpaši attīsta tādas caurviju prasmes kā:
• kritiskā domāšana un problēmrisināšana – veicot pētījumus un risinot praktiskos vai 

teorētiskos uzdevumus kursa ietvaros, skolēns formulē jautājumus, lai kritiski analizētu 
kompleksus procesus organismos un vidē un to mijiedarbību, izmantojot aktuālas bio-
loģijas teorijas un argumentējot bioētikas principu; analizējot pieejamos informācijas 
avotus, kritiski izvērtē kontekstus pēc dažādiem kritērijiem, kā arī savieno dažāda veida 
informāciju, lai sasniegtu konkrētu mērķi. Gūst vispusīgu, precīzu informāciju par kom-
pleksiem bioloģijas jautājumiem, izvērtē to ticamību un analizē ticamas informācijas 
iegūšanas problēmas, kādēļ atsevišķās situācijās ir grūtības iegūt ticamu informāciju par 
dažāda mēroga objektiem dabā;

• pašvadīta mācīšanās – veicot mācīšanās procesu (teorētisku, praktisku vai eksperimen-
tālu), skolēns izvirza īstermiņa un ilgtermiņa mērķus; formulē kritērijus, pēc kā izvēr-
tēt, vai mācīšanās mērķis ir sasniegts; plāno mērķa īstenošanas soļus, pārrauga plāna 
īstenošanu un, ja nepieciešams, konsultējoties ar skolotāju, plānu pielāgo; uzņemas 
atbildību par soļu īstenošanu un mērķu sasniegšanu; patstāvīgi izvēlas, pielāgo un lieto 
dažādas mācīšanās stratēģijas kompleksās situācijās;

• digitālā pratība – veicot pētījumus un risinot praktiskos uzdevumus kursa ietvaros, 
skolēns izvēlas vai pielāgo un efektīvi izmanto digitālās tehnoloģijas konkrētiem īster-
miņa un ilgtermiņa mērķiem, lai apstrādātu, attēlotu un analizētu iegūtos eksperimen-
tālos datus; analizē digitālās komunikācijas ieguvumus un riskus; secinājumus izmanto 
atbildīgi savu un sabiedrības kopējo mērķu labā; analizē un novērtē tehnoloģiju lomu 
dažādos kontekstos; izvērtē veselīgus tehnoloģiju lietošanas paradumus, tos pielāgo 
vajadzībām un ievēro. 
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Vērtēšanas saturs, mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni

Sasniedzamo rezultātu veidi, vērtēšanas formas un 
metodiskie paņēmieni

Programmas ietvaros paredzēti četru veidu plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti: 
zināšanas un izpratne, prasmes, vērtībās balstīti ieradumi un zināšanu, izpratnes, prasmju 
un ieradumu kombinācijas. Katram sasniedzamo rezultātu veidam ir norādītas būtiskas 
sasniedzamo rezultātu grupas, kuras apkopo standartā noteikto mācību saturu.

Zināšanu un izpratnes apguve attiecas uz standartā plānotajiem skolēnam sasniedza-
majiem rezultātiem, kuri parasti sākas ar darbības vārdiem “skaidro”, “pamato” u. c. Plānoto 
skolēnam sasniedzamo rezultātu apguvi skolēns parāda, piemēram, skaidrojot jēdzienus, 
algoritmus, piedaloties sarunās un diskusijās.

Prasmju grupas atspoguļo būtiskas bioloģijas mācību priekšmeta specifiskās prasmes, 
domāšanas un caurviju prasmes. Prasmju apguvi skolēns demonstrē darbībā, piemēram, 
modelē, aprēķina, analītiski spriež, lieto bioloģijas mācību priekšmeta specifisko valodu.

Ieradumus, kas balstīti vērtībās, skolēns demonstrē darbībā; tos vērtē, novērojot sko-
lēna darbību ilgākā laikposmā, īpaši situācijās, kuras ietver izvēles iespējas. 

Zināšanu, izpratnes, prasmju un ieradumu kombinācijas, kuras ir raksturīgas un būtis-
kas šī kursa mācību satura apguvē, skolēns demonstrē darbībā, jaunajās, to skaitā reālajās 
dzīves situācijās, risinot problēmas. Katra padziļinātā kursa ietvaros ir norādītas raksturīgas 
problēmas, piemēram, pētniecība, mākslinieciskā jaunrade, kurās skolēns definē problēmu 
vai iespēju, formulē un izvēlas risinājumu, plāno un rīkojas, pārbauda un izvērtē risinājumu.

Skolotājs atbilstoši sasniedzamajam rezultātam izvēlas uzdevumu un vērtēšanas formu 
(mutiski, rakstiski, praktiski vai kombinēti). Būtiska uzdevumu daļa ir vērtēšanas kritēriji, 
saskaņā ar kuriem iespējams izvērtēt snieguma kvalitāti. Ja skolēns var demonstrēt snie-
gumu dažādās kvalitātes gradācijās, tad ir svarīgi veidot snieguma aprakstu attiecībā pret 
būtiskiem kritērijiem. Kritēriju izstrādē un vērtēšanā var iesaistīt skolēnus, lai pilnveidotu 
viņu pašvadītas mācīšanās prasmes.

Kursa vērtēšanas saturs

Bioloģija II kursa detalizēts sasniedzamo rezultātu grupu uzskaitījums ir apkopots 
tabulā. Programmas ietvaros atbilstoši sasniedzamo rezultātu grupām ir izstrādāti uzde-
vumu piemēri ar vērtēšanas kritērijiem. Atsevišķi uzdevumi ietver vairākas sasniedzamo 
rezultātu grupas. Šo uzdevumu mērķis ir atspoguļot zināšanas un izpratni, prasmes, iera-
dumus un zināšanu, izpratnes, prasmju un ieradumu kombinācijas, kuras skolēns ir apguvis 
kursa ietvaros.
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Sasniedzamo 
rezultātu veids Sasniedzamo rezultātu grupa Vērtēšanas uzdevuma piemērs*

Zināšanas un 
izpratne

Zina bioloģijai raksturīgus faktus, nosaukumus, jēdzienus un terminus. 1.–7. uzdevums.

Skaidro un pamato dzīvo sistēmu uzbūvi, daudzveidību un raksturīgās pazīmes, dzīvības procesu saistību ar 
uzbūvi, ķīmisko sastāvu un nozīmi dzīvajos organismos, balstoties uz zināšanām par likumsakarībām dabā, 
pieejamajiem zinātniskajiem datiem, spriežot un modelējot.

4. uzdevums. 

Prasmju grupas Veido un izvērtē zinātniskus argumentus un pretargumentus, izmantojot pierādījumus. 6. uzdevums. 

Modelē bioloģiskos procesus un likumsakarības, t. sk., veidojot vizuālus, fiziskus un digitālus modeļus. 5. uzdevums. 

Analītiski spriež: klasificē organismus un vielmaiņas procesus, saskata sakarības organismu mijiedarbībā, 
identificē bioloģiskās sistēmas un to evolucionāro attīstību.

1. uzdevums. 

Lieto dažādas reprezentācijas: izmanto vizualizāciju, vārdisko aprakstu, bioloģiskās shēmas un matemātiskās 
reprezentācijas.

3. uzdevums. 

Informācijas pratība: reģistrē novērojumus vai mērījumus un pārveido tos, izvēloties atbilstošu attēlošanas 
veidu, vai pārrada tos, aprakstot un raksturojot bioloģiskās sistēmas, bioloģiskos procesus un to 
likumsakarības, t. sk., veicot nepieciešamos aprēķinus.

2. uzdevums. 

Eksperimentāla darbība: novēro un analizē procesus dzīvajos organismos un ekosistēmās, dzīvo sistēmu 
daudzveidību, izvēloties atbilstošu metodi, iekārtas un piederumus un ievērojot drošas darba metodes un 
bioētikas principus, veicot nepieciešamos aprēķinus.

7. uzdevums. 

Pašvadīta mācīšanās: plāno, uzrauga, izvērtē savu mācīšanos. 1.–7. uzdevums.

Ieradumi Rada un attīsta jaunas zināšanas un risinājumus, ievērojot bioētikas principus. 1.–7. uzdevums.

Zināšanu, 
izpratnes, prasmju 
un ieradumu 
kombinācijas

Problēmrisināšana: veic kompleksu starpdisciplināru pētījumu, t. sk. lauka darbu un gadījuma izpēti, par 
procesiem dzīvajās sistēmās un vidē, to likumsakarībām, formulējot pētījuma jautājumu/hipotēzi; plānojot 
pētījumu, t. sk., izvēloties atbilstošas metodes, piederumus un iekārtas, izstrādājot darba gaitu, reģistrējot 
datus par pētāmo lielumu un izvērtējot darba gaitu un mērījumu precizitāti.

7. uzdevums. 
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Kursa apguves prasības

Programmā piedāvāts piemērs Bioloģija II kursa beigšanas prasībām, kurā ir norādīti 
uzdevumi ar attiecīgo īpatsvaru kursa vērtējumā. Norādītais īpatsvars ir saistīts ar sasnie-
dzamo rezultātu nozīmīgumu un mācību laiku, kas ir paredzēts to apguvei.

Prasības skolēnam kursa apguvei Temats Īpatsvars kursa  
vērtējumā (%) 

Pieci nobeiguma vērtēšanas darbi katra temata beigās, kuros skolēnam ir iespēja 
demonstrēt savas zināšanas, izpratni un prasmes. Pārbaudes formas temata noslēgumā 
nosaka skolotājs atbilstoši temata sasniedzamajiem rezultātiem. Pārbaudes formas var 
būt: argumentētas esejas, zināšanu pārbaudes testi, pētnieciskie darbi, projektu darbi, 
diskusijas u. c.

Evolūcija un organismu daudzveidība 10 80

Šūnu uzbūve un darbība 20

Fizioloģija 20

Iedzimtības likumsakarības 10

Vielu un enerģijas maiņa ekosistēmās 20

Patstāvīgs pētnieciskais darbs par vienu skolēna izvēlētu kompleksu starpdisciplināru problēmu, kura ietvaros skolēnam nepieciešams demonstrēt 
pētnieciskās prasmes, t. sk. pētījuma plānošanas, datu iegūšanas, apstrādes, analīzes un pētījuma rezultātu komunicēšanas.

20
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Ieteikumi mācību darba organizācijai

Satura starpdisciplinaritāte

Plānojot kursa satura apguvi, jāņem vērā, ka starp kursiem pastāv vairāki starpdiscip-
linaritātes līmeņi, kas izpaužas gan kursu tematos, gan apgūstamajās prasmēs, kuru starp-
disciplinaritātes pakāpe mainās no formāla apvienojuma (var mācīt kopā vai atsevišķi) līdz 
pat pilnīgai integrācijai.

Svarīgi nostiprināt skolotāju sadarbību, lai skolēnam veidotos vienota izpratne par dabu 
un sabiedrību, pētnieciskās u. c. prasmes tiktu apgūtas pēctecīgi un sistēmiski, kā arī pār-
nestas no viena pamatkursa uz citu, izšķiroša loma ir konstruktīvai skolotāju sadarbībai. 
Skolotāju sadarbība nepieciešama gan mācību satura plānošanai, gan īstenošanai. Sadar-
bība starp vecāko un jaunāko klašu skolotājiem nepieciešama, lai skolēna eksperimentālās 
un pētnieciskās prasmes tiktu attīstītas pakāpeniski un pēctecīgi visos izglītības posmos.

Atkarībā no skolas augstākā līmeņa kursu piedāvājuma iespējamas situācijas, kad sko-
lēns augstākajā līmenī apgūst gan Bioloģija II, gan Ķīmija II kursu. Šādos gadījumos ar orga-
nisko vielu uzbūvi saistītās standarta prasības D.A.7.2.1. apguvi vēlams organizēt abu kursu 
skolotājiem kopīgi. Ja skolēns augstākajā līmenī apgūst tikai Bioloģija II kursu, tad standarta 
prasības D.A.7.2.1. apguve pilnībā jānodrošina bioloģijas skolotājam.

Tāpat iespējama kopīgu tematu veidošana, piemēram, 1) bioloģijā, ģeogrāfijā un ķīmijā, 
lai raksturotu ekosistēmas un veiktu augšņu tipu detalizētu analīzi, izmantojot ķīmijas un 
bioindikācijas metodes; 2) bioloģijā un ķīmijā, lai skaidrotu kopsakarības šūnas uzbūvē, 
ķīmiskajā sastāvā un vielmaiņā; 3) bioloģijā un fizikā, lai skaidrotu elektromagnētiskā staro-
juma ietekmi uz dzīvajām sistēmām un spektrālās parādības dzīvības procesos.

Bioloģija II kursa ietvaros skolotājam ir aktuāli sadarboties ar matemātikas un datorikas 
skolotājiem, lai skolēni pilnvērtīgi apgūtu prasmi izmantot datu statistiskās analīzes rīkus. 
Kopīgo tematu veidošana aktualizēs skolotāju sadarbību dabaszinātņu mācību jomas un 
citu mācību jomu ietvaros, piemēram, īstenojot sasniedzamo rezultātu par dažādu orga-
nismu morfoloģiskajām izmaiņām saistībā ar pārmaiņām vidē, piedāvājot sugu daudzveidī-
bas iespējamos saglabāšanas risinājumus, izmantojot pieejamos kvalitatīvos un kvantitatī-
vos datus, nosakot tiem ētiskus, politiskus, ekonomiskus vai sociālus kontekstus.

Stundu sadalījums/grafiks

Bioloģija II kursa apjoms ir 210 mācību stundas. Kursa sasniedzamie rezultāti ir sada-
līti pa atsevišķiem tematiem, kuru apguves secību pēc nepieciešamības var mainīt. Skola 
var paredzēt dažādu laika plānojumu, taču apjomīgus darbus ieteicams veikt dubultstun-
dās, īpaši tas attiecas uz pētnieciskajiem laboratorijas darbiem. Veicot projekta darbus, 
ieteicams paredzēt un plānot laiku visa projekta izpildei kopumā.

Kursa sasniedzamo rezultātu apguvei skolotājam svarīgi izmantot daudzveidīgas mācību 
organizācijas formas, to skaitā nozīmīgu daļu laika mācību procesā atvēlot mērķtiecīgi 
atbalstītam skolēna patstāvīgajam – pētnieciskajam, jaunrades vai sabiedriskajam – darbam. 
Tādēļ skolotājam sabalansēti jāplāno mācību darbs stundā, atvēlot atbilstošu laiku mērķ-
tiecīgi virzītam un atbalstītam skolēnu patstāvīgajam darbam klasē, arī izmantojot skolā vai 
kopienā pieejamos informatīvos resursus (komunikatīvās platformas, infogrammas u. c.).

Dažādas mācību darba organizācijas formas

Bioloģija II kursa programmā skolēnam izpratnes padziļināšanai par teorijām bioloģijā, 
dažādu dzīvo organismu uzbūves un dzīvības procesu likumsakarībām un to mijiedarbību 
ekosistēmās, kā arī problēmrisināšanas un komunikācijas prasmju nostiprināšanai un bioē-
tikas principu argumentēšanai ieteicams izmantot dažādas mācību darba organizācijas for-
mas (diskusija, gadījuma izpēte, pētniecības projekts, praktiskais darbs u. c.). Visas ieteiktās 
mācību darba organizācijas formas atbilst skolēna vecumposmam un iepriekš apgūtajām 
bioloģijas zināšanām un prasmēm. Tikpat svarīgi skolotājiem izsvērti plānot un savstarpēji 
koordinēt skolēnu patstāvīgā darba apjomu un saturu ārpus mācību stundām (piemēram, 
ekskursijas, lauka darbs, novērojumi dabā). Lai nodrošinātu skolēna darbības, kas ietver 
darbu ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (turpmāk – IKT), – informācijas iegū-
šanu tiešsaistes vietnēs – ieteicams daļu no kursa apguvei paredzētajām stundām īstenot, 
izmantojot datorus vai planšetdatorus. Lai veiktu eksperimentālu dzīvības procesu pētī-
šanu, ieteicams nodrošināt skolēnu eksperimentālo darbību bioloģijas laboratorijā, tostarp 
radot skolēniem iespēju strādāt ar sensoriem un atbilstošām iekārtām.
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Plānojot mācību procesu, ir būtiski ņemt vērā, ka lauka pētījumi jāveic pirms aukstās 
sezonas iestāšanās – septembrī un oktobra pirmajā pusē. Mācību stundas, iepriekš saska-
ņojot, var veidot kā seminārus, kur skolēni sagatavojušies diskusijai. Pētniecisko darbu 
tematu piedāvājumam un izvēlei jānotiek kursa apguves sākumā, lai skolotājs var saplānot 
darbu un skolēns var paveikt nepieciešamos lauka darbus (mērījumus, novērojumus).

Konceptuālā izpratne bioloģijā

Lai veidotu izpratni par bioloģijas jēdzieniem, vēlams aplūkot dzīvās sistēmas un dzīvī-
bas procesus trīs līmeņos: novērojumu (makro), modeļa (submikro) un simbolu līmenī.

Piemēram, ķīmisko vielu ietekmi uz dzīvības procesiem var veikt eksperimentāli, novē-
rojot, kā ogļhidrātu (saharozes) koncentrācijas izmaiņas var ietekmēt elpošanas procesu 
(makrolīmenis), modelējot elpošanas procesu maizes rauga šūnās dažādās vidēs (submikro-
līmenis). Simbolu līmenī skolēni, piemēram, var prognozēt un pierakstīt iedzimtības likum-
sakarības. Tā kā bioloģijā ir samērā daudz maldīgu priekšstatu, vēlams, aktualizējot iepriekš 
apgūto, apskatīt dažādus skaidrojumus (arī aplamus) un sarunāties, kāpēc pareizās atbildes 
ir pareizas un aplamās – aplamas, piemēram, sarunājoties par dzīvības izcelšanos vai gēnu 
inženierijas sasniegumiem. Aplamos priekšstatus ieteicams apzināt, tā virzot skolēnus uz 
strukturētu pretargumentu, lai novērstu maldīgo priekšstatu veidošanu.

Stratēģiju apguve bioloģijā

Mācību procesā skolēns turpina apgūt gan vispārīgās stratēģijas (piemēram, kā veidot 
argumentus un pretargumentus), gan specifiskās stratēģijas (piemēram, kā veidot filoģenē-
tiskās shēmas, kā prognozēt divu vai vairāku pazīmju un multifaktoriālo ģenētisko slimību 
iedzimšanu nākamajās paaudzēs). Vēlams turpināt Bioloģija I kursā apgūto prasmju izman-
tošanu jaunos kontekstos. Bioloģija II kursam raksturīgo jauno prasmju (piemēram, veidot 
filoģenētisko koku dzīvo organismu sugām, izmantojot molekulāros datus) apguve notiek 
pēc līdzīgas pieejas kā Bioloģija I kursā – vispirms veido izpratni par apgūstamo prasmi, 
pēc tam apgūst paņēmienu, kā to dara, tad izmanto prasmi zināmos un jaunos kontekstos, 
reflektējot par savu paņēmienu.
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Mācību satura apguves norise

Kursa satura pārskats

Bioloģija II kursā ietvertie temati ir loģisks turpinājums un padziļinājums Bioloģija I kursā 
aplūkotajiem tematiem. Bioloģija II kursa temati sniedz skolēnam iespēju padziļināt zināšanas, 
izpratni un prasmes, lai saskatītu dzīvības organizācijas līmeņu vienotību, informācijas, vielu 
un enerģijas plūsmu šūnā, organismā, ekosistēmā un biosfērā, kā arī attīstītu prasmes pieņemt 
izsvērtus lēmumus un risināt kompleksas problēmas dažādos mērogos mūsdienu mainīgajā 
pasaulē.

Lai padziļinātu skolēnu izpratni par bioloģijas mācību saturu, vispārinātu un izmantotu Bio-
loģija I kursā apgūtās zināšanas un prasmes, Bioloģija II kursa apguvi ieteicams uzsākt ar tematu 
“Evolūcija un organismu daudzveidība”, tādējādi veidojot pārnesumu un padziļinājumu Biolo-
ģija I kursā apgūtajām zināšanām par organismu daudzveidību un evolucionārajām pārmaiņām.

Kursa temati un to struktūra veidota tā, lai skolēns vispirms izvērtētu zinātnes uzskatus 
par dzīvības rašanos, evolūciju un organismu daudzveidību, pēc tam saskatītu šūnu un šūnas 
organoīdu uzbūves un funkciju saistību, to izmantošanu biotehnoloģijās, iepazītu fizioloģiju 
kā zinātni, salīdzinātu dažādu fizioloģisko procesu likumsakarības un dzīvības procesu būtību, 
izvērtētu dažādu faktoru ietekmi uz dzīvo organismu vairošanās likumsakarībām un pilnveidotu 
izpratni par ekosistēmas uzbūves elementiem un to savstarpējo mijiedarbību. Lai arī temati ir 
nošķirami, tomēr atsevišķu tematu saturs ir savstarpēji saistīts, sniedzot skolotājam iespēju 
veidot kompleksus un autentiskus snieguma uzdevumus.

Tematu secība Bioloģija II kursā ir elastīga un var tikt pielāgota, piemēram, skolotāja pieejai, 
stundu dalījumam skolā, materiāli tehniskajām iespējām, starpdisciplināro projektu prasībām.

Šī kursa saturs ir strukturēts šādos tematos: 

1. Evolūcija un organismu 
daudzveidība

2. Šūnu uzbūve  
un darbība 3. Fizioloģija 4. Iedzimtības 

likumsakarības
5. Vielu un enerģijas  
maiņa ekosistēmās

Nākamajā sadaļā izklāstīts izvērsts kursa saturs, katru tematu aprakstot pēc turpmāk norā-
dītā temata ietvara struktūras parauga.

Programmā lietoto kodu skaidrojums pievienots 1. pielikumā.
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Temata ietvara struktūras paraugs

1. Evolūcija un organismu 
daudzveidība

2. Šūnu uzbūve  
un darbība 3. Fizioloģija 4. Iedzimtības 

likumsakarības
5. Vielu un enerģijas 
maiņa ekosistēmās

Temata apguvei ieteicamais laiks

Temata apguves mērķis: tematā plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu kopums 
un apguves pamatojums.

Temata izpētes jautājumi – dažādu veidu jautājumu piemēri, kas atspoguļo mācību 
satura dziļumu un plašumu. Šī sadaļa ietver jautājumu piemērus, kas:  
• aktualizē nepieciešamās zināšanas un veido dziļāku konceptuālu izpratni par temata 

saturu/jēdzieniem;
• rosina diskusiju par tematu, ir apskatāmi no vairākiem aspektiem un nav viennozīmīgi 

atbildami.

Sasniedzamie rezultāti

Skolēna spēja koordinēti lietot zināšanas, prasmes un ieradumus jaunās, neierastās situācijās. Iekavās norādīts kods no standarta attiecīgās mācību jomas plānoto skolēnam 
sasniedzamo rezultātu tabulas.

Jēdzieni – nozīmīgākie jēdzieni, par kuriem skolēns gūs izpratni tieši šajā tematā.

Temata apguves norise

Temata vienuma nosaukums Tematā plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu apguvei nepieciešamās skolēna darbības.
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Izvērsts kursa saturs

1. Evolūcija un organismu 
daudzveidība

2. Šūnu uzbūve  
un darbība 3. Fizioloģija 4. Iedzimtības 

likumsakarības
5. Vielu un enerģijas  
maiņa ekosistēmās

1. Evolūcija un organismu daudzveidība

Temata apguvei ieteicamais laiks: 30 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot izpratni par dzīvības rašanos un attīstību uz 
Zemes un evolūcijas pierādījumiem. Argumentēt dzīvo organismu klasifikāciju, pēc kritēri-
jiem raksturot sugu. Skaidrot evolūcijas virzītājspēkus, jaunu sugu veidošanās iespējas un 
dabiskās izlases lomu evolūcijā. Veidot dihotomu noteicēju un filoģenētisko koku izvēlētām 
augu un dzīvnieku sugām.

Temata izpētes jautājumi
• Kā, iespējams, ir radusies dzīvība, un kā radās dzīvības izcelšanās teorijas?
• Kā veidojas jaunas sugas?
• Kāpēc ir radušies tik dažādi organismi, un kā tos klasificēt?
• Kas rada evolūciju?
• Riketsijas, vīrusi, bakteriofāgi, plazmīdas un prioni. Kas vēl varētu parādīties uz evolū-

cijas “skatuves”?
• Kā radušies un attīstījušies cilvēki?
• Vai mūsdienās notiek evolūcija?
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Sasniedzamie rezultāti

• Argumentē organismu radniecību un vienotu izcelsmi, mainību, pielāgotību, izmantojot 
sugu kritērijus, fosiliju paraugus, filoģenētiskās shēmas, DNS analīžu rezultātus, 
salīdzinošās anatomijas faktus un modeļus, herbārijus un dažādus informācijas avotus. 
(D.A.10.1.1., D.A.11.2.2., D.A.12.1.1., D.A.12.1.4., D.A.13.1.1.)

• Salīdzina un analizē likumsakarības par evolūcijas virzītājiem (dabiskā izlase, 
iedzimstošā mainība, gēnu dreifs un gēnu plūsma, izolācija, hibridizācija) un evolūcijas 
ātrumu ietekmējošiem faktoriem (vairošanās īpatnības, populācijas struktūra, paaudžu 
nomaiņas ātrums). (D.A.10.1.2., D.A.11.3.1., D.A.11.3.2., D.A.11.6.1.)

• Argumentē sugu izmiršanas iespējamos cēloņus, sugu daudzveidību un tās 
samazināšanās radītos riskus un ieguvumus. (D.A.10.1.2., D.A.12.1.2., D.A.12.1.4., 
D.A.13.3.3.)

• Skaidro mikroorganismu rezistences veidošanos no evolūcijas aspekta un prognozē 
rezistences sekas cilvēka veselības saglabāšanā un ekosistēmu stabilitātē. (D.A.10.1.3., 
D.A.12.1.1.)

• Klasificē dzīvos organismus, izmantojot dažādus kritērijus, sistemātikas shēmas, 
noteicējus, kladogrammas, lauka darbā iegūtus datus un dažādus informācijas avotus. 
(D.A.10.2.1.)

• Prognozē dažādu organismu morfoloģiskās izmaiņas saistībā ar pārmaiņām vidē. 
(D.A.10.2.2., D.A.11.2.1., D.A.11.3.1., D.A.11.3.2., D.A.11.4.1., D.A.11.5.1., 
D.A.11.6.1., D.A.11.7.2.1., D.A.11.8.1., D.A.11.9.1.)

• Piedāvā sugu daudzveidības iespējamos saglabāšanas risinājumus, izmantojot 
pieejamos kvalitatīvos un kvantitatīvos datus. (D.A.10.2.2.)

• Skaidro organismu uzbūves evolucionārās pārmaiņas atbilstoši dzīves videi, barības 
iegūšanas veidam un vairošanās īpatnībām, argumentējot organismu daudzveidību. 
(D.A.10.2.3., D.A.12.1.4.)

• Pilnveido izpratni par galvenajām bioloģisko pētījumu metodēm, novērtējot to nozīmi 
pierādījumu iegūšanā. (D.A.11.2.1., D.A.11.8.1., D.A.12.1.1., D.A.12.1.4., D.A.12.4.1.)

Jēdzieni: filoģenēze, kladistika, diverģence, konverģence, bioloģiskais progress un regress, makroevolūcija, mikroevolūcija, gēnu dreifs, gēnu plūsma, antropoģenēze.

Temata apguves norise

Dzīvības izcelšanās teorijas Pamato ar faktiem dzīvības izcelšanās (bioķīmiskā evolūcija, panspermija, kreacionisms, spontānā izcelšanās u. c.) teoriju būtību, iegūst informāciju 
par teoriju izpētes vēsturi. Skaidro dažādo teoriju pamatus, rašanās vēsturi.

Organismu daudzveidība  
un sistemātika

Pēc raksturīgajām pazīmēm klasificē organismus augu, dzīvnieku, sēņu, protistu un monēru valstī atbilstīgi Vitakera klasifikācijai.

Salīdzina dzīvības pamatpazīmju izpausmi dažādām organismu grupām (vienšūnas organismiem, augiem, dzīvniekiem, cilvēkam), lietojot jēdzienus: 
autotrofs, heterotrofs, prokarioti, eikarioti. Raksturo augu valsts nodalījumus un dzīvnieku valsts tipus pēc to galvenajām pazīmēm. Ar piemēriem 
raksturo hordaiņu tipa un ziedaugu nodalījuma klašu pazīmes. Ar piemēriem raksturo sēņu daudzveidību (saprofīti, parazīti), to simbiotiskās 
attiecības ar citiem organismiem. Lietojot dažādus informācijas avotus, klasificē augus un dzīvniekus atbilstīgi sistemātiskajai piederībai (valsts, 
nodalījums/tips, klase, rinda/kārta, dzimta, ģints, suga). Organismu klasificēšanai lieto jēdzienus: sistemātika, taksoni, binārā nomenklatūra. 
Atpazīst Latvijā biežāk sastopamo savvaļas augu, dzīvnieku un sēņu sugas. Ar piemēriem raksturo monēru daudzveidību. Skaidro, kāpēc vīrusi ir 
bezšūnas dzīvības forma.
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Organismu vēsturiskās 
attīstības galvenie posmi

Raksturo organismu vēsturiskās attīstības galvenos posmus: primitīvu šūnu rašanās, koloniju veidošanās, fotosintezējošo organismu un 
daudzšūnu organismu rašanās. Salīdzina dažādu organismu evolucionāro vecumu un attīstību, izmantojot dabas vēsturiskās attīstības tabulas 
un filoģenētiskos kokus (shēmas). Skaidro ar piemēriem dažādu organismu klasifikāciju veidus, to būtību, salīdzina ar kladistiku un secina par 
kopīgajām un atšķirīgajām pazīmēm.

Evolūcijas teoriju būtība,  
to pierādījumi

Iegūst informāciju un skaidro evolūcijas teoriju (piemēram, Lamarka, Darvina un Vollesa, neodarvinisma) būtību un pierādījumus. Iegūst 
informāciju un skaidro ar saviem vārdiem evolūcijas (piemēram, Lamarka, Darvina un Vollesa, neodarvinisma) teoriju būtību un to izpētes vēsturi.

Evolūcijas virzītājspēki Skaidro dabiskās izlases un mainības lomu evolūcijas procesā. Pilnveido izpratni par galvenajām bioloģisko pētījumu metodēm (novērojums, 
eksperiments lauka un laboratorijas apstākļos), novērtējot to nozīmi pierādījumu iegūšanā.

Skaidro atšķirības starp dabisko un mākslīgo izlasi. Evolūcijas procesu skaidrošanai lieto jēdzienus – izlase, fosilijas, filoģenēze, diverģence, 
konverģence, analogi un homologi orgāni, rudimenti, atavismi, bioloģiskais progress un regress, šķirne – un analizē evolūcijas varbūtējos 
pierādījumus. Iegūst informāciju un skaidro, kas un kādi ir evolūcijas virzītājspēki, evolūcijas ātrums. Ar piemēriem skaidro organismu pielāgotību 
videi, tās nozīmi un relatīvo raksturu.

Cilvēka izcelšanās Argumentē viedokli par cilvēka vēsturiskās izcelšanās teorijām un varbūtējiem evolūcijas virzieniem. Toleranti izturas pret citu cilvēku īpatnībām 
un uzvedības atšķirībām.

Sugas kritēriji un sugu 
daudzveidības saglabāšana

Raksturo sugas pēc vairākiem kritērijiem (morfoloģiskais, ekoloģiskais, ģenētiskais, ģeogrāfiskais, fizioloģiskais, bioķīmiskais), izmantojot dažādos 
informācijas avotos iegūtos datus. Analizē dažādus gēnu dreifa piemērus un skaidro gēnu plūsmu starp organismiem. Novērtē sugu vēsturiskās 
attīstības ilglaicīgumu un cilvēces atbildību par sugu daudzveidības saglabāšanu. Novērtē bioloģijas un citu dabaszinātņu lomu evolūcijas 
izzināšanā.

Pētnieciskā darbība Salīdzina dažādu sistemātisko grupu organismus, izmantojot novērojumus dabā (veic lauka darbu), attēlus, videomateriālus vai citus informācijas 
avotus.

Nosaka augu un dzīvnieku sugas, saskatot to pazīmes un izmantojot noteicējus. Sastāda augu noteicēju, izmantojot tēzes un antitēzes principu 
(LD “Augu noteicēja izveidošana”). Spriež par dažādu noteicēju lietošanas iespējām.

Plāno pētījuma (LD “Rožu dzimtas augu pielāgotība aizsardzībai”) darba gaitu, lai eksperimentāli pārbaudītu hipotēzi, izdarītu secinājumus par 
pielāgotības rašanos evolūcijas procesā, pamatojoties uz salīdzinošās anatomijas novērojumiem.

Ar piemēriem raksturo protistu daudzveidību (LD “Augu noteikšana”).
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1. Evolūcija un organismu 
daudzveidība

2. Šūnu uzbūve  
un darbība 3. Fizioloģija 4. Iedzimtības 

likumsakarības
5. Vielu un enerģijas  
maiņa ekosistēmās

2. Šūnu uzbūve un darbība

Temata apguvei ieteicamais laiks: 50 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot izpratni par šūnu teorijas rašanās vēsturi un tās 
nozīmes mūsdienu aspektiem. Salīdzināt prokariotu un eikariotu šūnas pēc uzbūves un 
funkcijām. Skaidrot vielas transportu un to funkcijas šūnā un organoīdos. Salīdzināt šūnas 
pēc to uzbūves attēlos un mikroskopiskajos preparātos. Izvērtēt šūnas organoīdu funkcijas 
saistībā ar to uzbūvi. Izvērtēt daudzveidīga uztura nozīmi veselības saglabāšanā un dažādu 
biotehnoloģiju izmantošanas perspektīvas medicīnā, augu un dzīvnieku selekcijā, reproduk-
tīvajā un terapeitiskajā klonēšanā. Plānot un veikt eksperimentu, sagatavot mikroskopiskos 
preparātus, tos krāsot, attēlot bioloģiskajos zīmējumos.

Temata izpētes jautājumi
• Kuri vēstures fakti un zinātnes un tehnikas sasniegumi 19. gs. radīja apstākļus šūnu 

teorijas izveidei?
• Kā iedalās šūnas, un kāda ir to uzbūve?
• Kā vielas nonāk šūnā un izkļūst ārā no tās?
• Kāda ir šūnā sastopamo vielu daudzveidība un to nozīme?
• Kādas īpašības piemīt cilmes šūnām un meristēmu šūnām? Kā šīs šūnas var izmantot?
• Kāda ir dažādu augu audu uzbūve un funkcijas?
• Kāda ir dažādu dzīvnieku audu uzbūve un funkcijas?
• Kā šūnā rodas olbaltumvielas? Kādi apstākļi ietekmē biosintēzes posmus?
• Kā noris fotosintēzes process augu šūnās? Kādi apstākļi ietekmē tā produktivitāti?
• Kādēļ ir nepieciešamas katabolisma reakcijas šūnā?
• Kā šūna iegūst enerģiju?
• Kādas šūnu dzīvības norises šobrīd ir aktuāli pētīt?
• Kādas šūnu dzīvības norises pēta Latvijas zinātnieki? Kādi varētu būt ieguvumi cilvē-

kiem no šiem pētījumiem?
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Sasniedzamie rezultāti

• Novērojot un eksperimentējot analizē dzīvo organismu vai šūnu funkcijas, saistot tās 
ar šūnas uzbūvi (peroksisomas, citoskelets, centriolas, gludais EPT, graudainais EPT, 
plastīdas, plazmatiskā membrāna), šūnā notiekošajiem vielmaiņas procesiem un vielu 
transportu. (D.A.7.1.1., D.A.12.1.1.)

• Raksturo augu un dzīvnieku audu veidus un šūnas (prokarioti un eikarioti), skaidrojot 
to uzbūvi saistībā ar to veicamajām funkcijām vai fizioloģiskajām norisēm, izmantojot 
dažādus informācijas avotus, pētot gaismas mikroskopā. (D.A.7.1.2.)

• Pamato dažādu šūnu uzbūves un funkciju saistību ar dzīvo organismu piederību 
dažādām valstīm (pēc Vitakera klasifikācijas), analizējot to izmantošanas iespējas 
biotehnoloģijās, lietojot dažādus informācijas avotus, pētot gaismas mikroskopā. 
(D.A.7.1.3., D.A.12.1.1., D.A.13.2.1., D.A.13.3.1., D.A.13.3.4.)

• Skaidro organisko vielu (ogļhidrāti, tauki, olbaltumvielas, nukleīnskābes) uzbūves 
saistību ar vielu bioloģiskajām funkcijām dzīvajos organismos, lai prognozētu 
vielu izmantošanas iespējas dzīvības procesu nodrošināšanai, izmantojot dažādus 
informācijas avotus. (D.A.7.2.1., D.A.12.3.1.)

• Skaidro šūnu vielmaiņas procesu (metabolisma) saistību ar šūnas uzbūvi, ķīmisko 
sastāvu (neorganisko vielu, dabas vielu, bioloģiski aktīvo vielu, DNS, RNS, ATP) un 
nozīmi dzīvajos organismos, eksperimentējot, izmantojot dažādus informācijas avotus. 
(D.A.7.2.2., D.A.12.1.3.)

• Raksturo dzīvības procesus auga lapā, stumbrā un saknē, lai veidotu ieteikumus, kā 
paaugstināt augu produktivitāti lauksaimniecībā. (D.A.7.2.4.)

• Skaidro dzimumšūnu uzbūvi saistībā ar gametoģenēzi un to funkcijām, izvērtējot 
dažādu faktoru ietekmi uz zigotas drostalošanās likumsakarībām, novērojot 
mikroskopā, izmantojot dažādus informācijas avotus. (D.A.9.1.3.)

• Skaidro gēna darbību (transkripcija, translācija) un ģenētisko kodu aminoskābju 
secības noteikšanā olbaltumvielās, modelējot un izmantojot dažādus informācijas 
avotus. (D.A.9.1.4., D.A.11.2.2., D.A.12.1.1., D.A.12.2.3.)

• Pilnveido prasmes mikropreparātu pagatavošanā un darbā ar gaismas mikroskopu, 
mēra mikropreparātos un attēlos šūnu, to organoīdu izmērus, nosaka un aprēķina 
šūnu skaitu pētāmajā paraugā, secina par šūnas organoīdu piemērotību to funkciju 
veikšanai, vides faktoru ietekmi uz tiem. (D.A.11.3.2., D.A.11.6.1., D.A.11.7.4.1.)

• Analizē eksperimentā iegūtos rezultātus un izdara secinājumus par ūdens režīma un 
minerālvielu koncentrācijas nozīmi šūnā un augu dzīvē atbilstoši izvirzītajai hipotēzei. 
(D.A.11.4.1., D.A.11.5.1.)

• Eksperimentāli pārbauda izvirzīto pētāmo problēmu un hipotēzi par cietes masas 
daļas atkarību no kartupeļu šķirnes. (D.A.11.1.1., D.A.11.2.1., D.A.11.3.1., D.A.11.4.1., 
D.A.11.5.1., D.A.11.6.1.)

• Formulē pētījuma problēmu un hipotēzi, izvēlas lielumus, plānojot darba gaitu par 
rauga šūnu elpošanas intensitātes atkarību no vides apstākļiem. Analizē eksperimentā 
ar spiediena sensoru reģistrētos datus par rauga elpošanas intensitātes atkarību no 
vides apstākļiem. (D.A.11.1.1., D.A.11.2.1., D.A.11.3.1., D.A.11.4.1., D.A.11.5.1., 
D.A.11.8.1., D.A.12.1.3.)

• Izveido eksperimenta iekārtu šūnu elpošanas intensitātes noteikšanai; veic 
eksperimentu, ievērojot drošības noteikumus. Reģistrē eksperimentā iegūtos datus 
par šūnu vielmaiņu bioloģiskā zīmējuma veidā un tabulās. (D.A.11.3.2., D.A.11.5.2., 
D.A.11.7.2.1., D.A.11.9.1.)

• Izvērtē šūnu bioloģijas un mikroskopijas attīstības svarīgākos sasniegumus, šūnu 
teoriju, DNS atklāšanu un to nozīmi bioloģijas attīstībā. (D.A.13.1.1., D.A.13.1.2., 
D.A.13.3.3.)

Jēdzieni: peroksisoma, šūnu diferenciācija, transkripcija, translācija, kodons, antikodons, triplets, komplementaritāte, biogēnie elementi, homeostāze, fermentācija, hemosintēze.
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Temata apguves norise

Šūnu bioloģijas un 
mikroskopijas attīstība

Izvērtē šūnu bioloģijas un mikroskopijas attīstības svarīgākos sasniegumus. Pamato, kurš zinātniskais atklājums visvairāk ietekmējis sabiedrības 
attīstību. Izvērtē šūnu teoriju un tās nozīmi bioloģijas attīstībā.

Šūnu uzbūves un funkciju 
vienotība

Skaidro šūnu uzbūvi, to sastāvdaļu funkcijas un savstarpējo saistību, lietojot jēdzienus: plazmatiskā membrāna, šūnapvalks, organoīdi, kodols, 
hromosomas, hromatīns, plastīdas, endoplazmatiskais tīkls, vakuolas, Goldži komplekss, ribosomas, mitohondriji, peroksisomas, lizosomas, 
citoplazma, citoskelets, centriolas. Salīdzina galvenos vielu transporta veidus šūnā (endocitoze, eksocitoze, aktīvais transports, pasīvais transports, 
difūzija, osmoze), to nozīmi šūnas dzīvības norisēs. Izvērtē vides apstākļu ietekmi uz šūnas funkcijām.

Šūnu diferenciācija un audu 
veidi

Skaidro šūnu diferenciācijas un audu veidošanās pamatus. Analizē un skaidro ar piemēriem cilmes šūnu praktisko nozīmi. Analizē meristēmu 
kultūru praktisko nozīmi kultūraugu pavairošanā.

Raksturo augu audu veidus (pamataudi jeb parenhīma, vadaudi, mehāniskie audi, segaudi, meristēmas) un uzbūves īpatnības, pamato to nozīmi 
organismā.

Raksturo dzīvnieku audu veidus (epitēlijaudi, muskuļaudi, saistaudi, nervaudi) un uzbūves īpatnības, pamato to nozīmi organismā.

Šūnu un organismu ķīmiskais 
sastāvs

Skaidro ar piemēriem ūdens, biogēno elementu (C, H, N, O), makroelementu (P, S, Ca, K, Na) un mikroelementu (piemēram, Fe, J, F) nozīmi 
organisma dzīvības procesu un homeostāzes nodrošināšanā. Analizē informāciju par organisko vielu nozīmi un rezerves vielu uzkrāšanos dažādos 
organismos.

Raksturo olbaltumvielu, ogļhidrātu (monosaharīdi, disaharīdi, polisaharīdi), lipīdu (tauki, eļļas, fosfolipīdi, vaski, steroīdi), nukleīnskābju (DNS, RNS), 
ATP struktūru un funkcijas organismā. Izvērtē DNS atklāšanas nozīmi bioloģijas turpmākajā attīstībā.

Olbaltumvielu sintēze Izmanto modeļus, lietojot jēdzienus – monomēri, aminoskābes, nukleotīdi, komplementaritāte, gēns, replikācija –, lai iepazītu DNS un 
olbaltumvielu struktūru. Skaidro olbaltumvielu sintēzi, tās nozīmi organisma pazīmju realizācijā un nukleīnskābju lomu olbaltumvielu sintēzē, 
lietojot jēdzienus: transkripcija, translācija, kodons, antikodons, triplets, komplementaritāte. Modelē olbaltumvielu sintēzes procesu.

Skaidro fermentācijas nozīmi pārtikas produktu ražošanā. Apzinās sabalansēta uztura nozīmi veselības saglabāšanā. Analizē vides faktoru ietekmi 
uz enzīmu katalītisko darbību, piemēram, analizējot demonstrējumu (LD “Katalāzes aktivitāti ietekmējošie faktori”) ar spiediena sensoru un 
izmantojot citus informācijas avotus.

Šūnas vielmaiņas procesi Skaidro ATP lomu vielmaiņai nepieciešamās enerģijas nodrošināšanā. Analizē un salīdzina šūnas vielmaiņas procesus (enerģētiskā, plastiskā), 
elpošanas posmus (anaerobais, aerobais), to saistību un nozīmi, izmantojot dažādus informācijas avotus.

Fotosintēze Raksturo fotosintēzes fāzes (gaismas, tumsas; to izejvielas, galaprodukti), skaidro fotosintēzes nozīmi un atkarību no ārējās vides apstākļiem. 
Izvērtē fotosintēzes produktivitātes paaugstināšanas iespējas, audzējot kultūraugus. Salīdzina fotosintēzes un elpošanas procesus.



Bioloģija II

20© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

Vīrusu un baktēriju ietekme  
uz šūnas funkcijām

Raksturo vīrusu uzbūvi, vairošanās īpatnības un vīrusu ietekmi uz šūnas funkcijām. Raksturo baktēriju uzbūvi, vairošanās īpatnības, ietekmi uz citu 
organismu procesiem. Skaidro ar piemēriem iespējas izvairīties no vīrusu un baktēriju izraisītām slimībām. Skaidro ar piemēriem hemosintezējošo 
baktēriju lomu augsnes auglības celšanā. Novērtē šūnu izpētes lomu slimību diagnosticēšanā, infekcijas slimību apkarošanā un praktiskajā dzīvē. 
Vērtē bioloģijas un tās pētījumu nozīmi sabiedrības attīstībā un praktiskajā dzīvē.

Pētnieciskā darbība Pēta un salīdzina dažādu organismu šūnas pastāvīgajos un paša gatavotajos mikropreparātos, kā arī izmantojot citus informācijas avotus.

Pilnveido prasmes mikropreparātu pagatavošanā un darbā ar gaismas mikroskopu. Mēra mikropreparātos un attēlos šūnu, to organoīdu izmērus, 
izmantojot mēroga skalu vai okulāra lineālu un veicot nepieciešamos aprēķinus. Nosaka un aprēķina šūnu skaitu pētāmajā paraugā. Reģistrē 
datus par šūnu uzbūvi, skaitu, izmēriem bioloģiskā zīmējuma veidā un tabulās. Analizē novērojumu rezultātus un izdara secinājumus par šūnas 
organoīdu piemērotību to funkciju veikšanai, vides faktoru ietekmi uz tiem. Skaidro ar piemēriem dažādas mikroskopijas metodes. Izpēta un 
salīdzina elektronmikroskopijas fotogrāfijās redzamos šūnu organoīdus, izmantojot informāciju tehnoloģijas.

Atpazīst un salīdzina raksturīgākos augu un dzīvnieku audus mikropreparātos, attēlos, videomateriālos un citos informācijas avotos. Analizē 
mikropreparātos un attēlos redzamo augu un dzīvnieku audu uzbūves saistību ar funkcijām.

Izvērtē pareiza ūdens režīma un minerālvielu koncentrācijas nozīmi kultūraugu audzēšanā (LD “Plazmolīze un deplazmolīze auga šūnās”). Analizē 
eksperimentā iegūtos rezultātus un izdara secinājumus par ūdens režīma un minerālvielu koncentrācijas nozīmi šūnā un augu dzīvē atbilstoši 
izvirzītajai hipotēzei.

Eksperimentāli pārbauda izvirzīto pētāmo problēmu un hipotēzi par cietes masas daļas atkarību no kartupeļu šķirnes (LD “Cietes noteikšana 
dažādu šķirņu kartupeļos”). Ievēro drošības noteikumus, veicot eksperimentus atbilstoši darba gaitas aprakstam. Reģistrē eksperimentos iegūtos 
datus par šūnas neorganiskajām un organiskajām vielām tabulās, grafikos vai bioloģiskā zīmējuma veidā.

Formulē pētījuma problēmu un hipotēzi, izvēlas lielumus, plānojot darba gaitu par rauga šūnu elpošanas intensitātes atkarību no vides apstākļiem. 
Analizē eksperimentā ar spiediena sensoru reģistrētos datus par rauga elpošanas intensitātes atkarību no vides apstākļiem. Izveido eksperimenta 
iekārtu šūnu elpošanas intensitātes noteikšanai; veic eksperimentu, ievērojot drošības noteikumus. Reģistrē eksperimentā iegūtos datus par šūnu 
vielmaiņu bioloģiskā zīmējuma veidā un tabulās.
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1. Evolūcija un organismu 
daudzveidība

2. Šūnu uzbūve  
un darbība 3. Fizioloģija 4. Iedzimtības 

likumsakarības
5. Vielu un enerģijas  
maiņa ekosistēmās

3. Fizioloģija

Temata apguvei ieteicamais laiks: 50 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: skaidrot fizioloģijas zinātnes pētījumu objektus un virzie-
nus. Raksturot fizioloģisko procesu evolucionāro attīstību, to likumsakarības, savstarpējo 
saistību un faktorus, kas tos ietekmē. Pētīt dažādus fizioloģiskos procesus, izvērtēt tos 
atbilstoši kritērijiem un pamatot profilakses pasākumu lomu veselības saglabāšanā. Formu-
lēt pētāmo problēmu vai hipotēzi, izvērtēt dažādus informācijas avotus, saskatīt likumsaka-
rības starp eksperimenta lielumiem, plānot un veikt eksperimentu, komunicēt eksperimenta 
rezultātus.

Temata izpētes jautājumi
• Kā tika pētīti fizioloģiskie procesi senos laikos? Ar ko fizioloģisko pētījumu metodes 

atšķiras mūsdienās? Kāpēc ir notikušas izmaiņas?
• Kurš vairošanās veids ir izdevīgākais organismiem?
• Kādas ir gremošanas orgānu sistēmas? Kāpēc pastāv dažādas gremošanas orgānu sis-

tēmas?
• Kā un kāpēc organismi izvada vielas?
• Kā organismi ir pielāgojušies dažādam gāzu sastāvam vidē?
• Kā dažādi organismi nodrošina vielu transportu?
• Kā organismi nodrošina balstu un kustības?
• Kā organismi uztver apkārtējo vidi?
• Kā organismi regulē notiekošos procesus?
• Kā ārējās vides faktori ietekmē organismu vielmaiņu? 
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Sasniedzamie rezultāti

• Skaidro organisko vielu (ogļhidrāti, tauki, olbaltumvielas, nukleīnskābes) uzbūves 
saistību ar vielu bioloģiskajām funkcijām dzīvajos organismos, lai prognozētu 
vielu izmantošanas iespējas dzīvības procesu nodrošināšanai, izmantojot dažādus 
informācijas avotus. (D.A.7.2.1., D.A.12.1.1.)

• Salīdzina un pamato fizioloģisko procesu (barošanās, elpošana, vielu transports, 
ekskrēcija, kustība, kairināmība, neirālā un humorālā regulācija) norises augu un 
dzīvnieku organismos, saistot tās ar uzbūvi un vielu ķīmisko sastāvu, eksperimentējot, 
novērojot, izmantojot dažādus informācijas avotus. (D.A.7.2.3.)

• Salīdzina dažādu dzīvo organismu dzīves ciklus, skaidro likumsakarības starp dažādu 
dzīvo organismu pēcnācēju skaitu un dzīves ilgumu, saistot to ar vairošanās veidiem, 
prognozē sugu izplatību un daudzveidību, balstoties uz vairošanās stratēģijām 
un dažādu ekoloģisko faktoru ietekmi, izmantojot dažādus informācijas avotus. 
(D.A.7.3.1.)

• Argumentē dzīvesveida un dažādu vides faktoru ietekmi uz organisma funkcijām 
ilgtermiņā, pamato dažādu profilakses pasākumu nozīmi veselības un dzīves kvalitātes 
saglabāšanai. (D.A.7.4.1., D.A.12.1.1., D.A.12.1.2., D.A.12.1.4., D.A.13.1.1.)

• Izvērtē sava organisma fizioloģiskos parametrus, lietojot eksperimenta rezultātus un 
saistot tos ar vecumu, dzīvesveidu un citiem kritērijiem. Izmantojot gūto informāciju, 
plāno pasākumus savas veselības saglabāšanā. (D.A.7.4.2., D.A.12.1.1., D.A.12.1.2., 
D.A.13.1.1.)

• Skaidro dzimumšūnu uzbūvi saistībā ar gametoģenēzi un to funkcijām, izvērtējot 
dažādu faktoru ietekmi uz zigotas drostalošanās likumsakarībām, novērojot 
mikroskopā, izmantojot dažādus informācijas avotus. (D.A.9.1.3.)

• Skaidro ar piemēriem organismu šūnu pārveidošanas tehnoloģijas, lai prognozētu 
metožu lietošanu pētniecībā un klīniskajā praksē, izmantojot informācijas avotus. 
(D.A.9.2.2., D.A.12.1.4., D.A.13.1.1., D.A.13.3.1., D.A.13.3.4.)

• Skaidro organismu uzbūves evolucionārās pārmaiņas atbilstoši dzīves videi, barības 
iegūšanas veidam un vairošanās īpatnībām, argumentējot organismu daudzveidību. 
(D.A.10.2.3., D.A.12.1.1.)

• Patstāvīgi plāno, izvēlas sensorus un veic pētījumu asinsrites un elpošanas sistēmu 
raksturlielumu novērtēšanai atbilstoši izvirzītajai problēmai un hipotēzei. (D.A.11.3.1., 
D.A.11.3.2., D.A.11.5.2., D.A.11.7.2.1.)

• Veic augu audzēšanu hidroponikā, patstāvīgi reģistrējot un analizējot datus. 
(D.A.11.2.2., D.A.11.4.1., D.A.11.8.1., D.A.12.1.3.)

• Analizē eksperimentā iegūtos datus, izdarot secinājumus par nervu sistēmas reflektoro 
darbību. (D.A.11.4.1., D.A.11.5.1., D.A.11.6.1.)

• Eksperimentāli pārbauda izvirzīto hipotēzi par fitohormonu ietekmi uz augu dzīvības 
procesiem, izvēloties drošas darba metodes, analizē datus un izdara secinājumus, 
ņemot vērā iegūto datu ticamību. (D.A.11.1.1., D.A.11.2.1., D.A.11.3.1., D.A.11.3.2., 
D.A.11.4.1., D.A.11.6.1., D.A.11.7.2.1., D.A.11.8.1., D.A.11.9.1., D.A.12.1.3.)

• Analizē informāciju par fizioloģijas zinātni, skaidro, kā gadu laikā ir notikušas izmaiņas 
un mainījušies sabiedrības uzskati, dabaszinātnēm attīstoties. (D.A.13.1.1., D.A.13.1.2., 
D.A.13.3.3.)

Jēdzieni: sporofīts, gametofīts, organoģenēze, partenoģenēze, metamorfoze, ziedaugu divkāršā apaugļošanās, transmisīvās slimības, uztura bagātinātājs, hidroponika, reflekss, 
sinapse, efektors, receptors, gonadotropie hormoni, somatotropie hormoni, fitohormoni.
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Temata apguves norise

Fizioloģijas zinātnes attīstība Analizē informāciju par fizioloģijas zinātni un tās pētījumu vēsturi. Secina, ar ko atšķiras fizioloģisko procesu pētījumu metodes senajos laikos 
salīdzinājumā ar mūsdienām. Skaidro, kā gadu laikā ir notikušas izmaiņas un mainījušies sabiedrības uzskati, dabaszinātnēm attīstoties.

Organismu vairošanās un 
attīstība

Skaidro ar piemēriem organismu bezdzimumvairošanās un dzimumvairošanās būtību un funkcionālo nozīmi. Salīdzina dažādu organismu attīstības 
ciklus, izmantojot shēmas. Dažādu organismu vairošanās un attīstības raksturošanai lieto jēdzienus: gameta, sporofīts, gametofīts, blastula, 
gastrula, organoģenēze, partenoģenēze, metamorfoze, ziedaugu divkāršā apaugļošanās. Izvērtē sugu masveida savairošanās iespējas ekosistēmās 
un prognozē to izraisītās sekas.

Skaidro ar piemēriem organismu vairošanās un attīstības pētījumu praktisko nozīmi medicīnā, lauksaimniecībā, biotehnoloģijā.

Cilvēka vairošanās un attīstība Analizē cilvēka vairošanās un attīstības hormonālo regulāciju un sievietes dzimumciklu, izmantojot shēmas. Skaidro cilvēka embrionālo attīstību, 
izmantojot modeļus vai shēmas. Pamato kaitīgo faktoru un seksuāli transmisīvo slimību ietekmi uz cilvēka embrionālo attīstību.

Izvērtē kontracepcijas līdzekļu efektivitātes noteikšanas metodes, lai pieņemtu apzinīgu lēmumu reproduktīvas veselības saglabāšanai.

Organismu barošanās Skaidro gremošanas sistēmu evolūciju (iekššūnu un dobumgremošana) un gremošanas enzīmu (amilāze, pepsīns, lipāze, tripsīns) darbību. Salīdzina 
dažādu dzīvnieku gremošanas orgānu sistēmu uzbūves un funkciju atbilstību izmantotajam barības veidam. Kritiski izvērtē informāciju par 
pārtikas produktu, uztura bagātinātāju un piedevu ietekmi uz cilvēka organismu.

Vielmaiņas galaproduktu 
izvadīšana

Raksturo izvadsistēmu evolucionārās atšķirības (pulsējošās vakuolas, nefrīdiji, nieres u. c.) saistībā ar dzīves vidi. Skaidro cilvēka izvadsistēmas 
uzbūvi un funkcijas, kā arī ūdens daudzuma regulācijas fizioloģisko nozīmi.

Elpošana Skaidro elpošanas sistēmu evolucionārās atšķirības dažādiem organismiem un pielāgojumus gāzu maiņas intensitātes paaugstināšanai dažādās 
vidēs.

Vielu transports augos un 
dzīvniekos

Izvērtē vielu transporta sistēmu evolucionārās izmaiņas. Skaidro cilvēka asinsrites sistēmas uzbūvi un funkcijas, asins sastāvu un funkcijas. 
Raksturo galvenos specifiskās un nespecifiskās imunitātes veidus.

Diskutē par alerģijas cēloņiem un profilaksi. Salīdzina augu un dzīvnieku vielu transporta mehānismus, izmantojot shēmas.

Analizē informāciju par barības vielu, skābekļa, ogļskābās gāzes, urīnvielas, hormonu un antivielu transportu, organisma imunitāti.

Organismu balsts un kustības Skaidro balsta un kustību sistēmu evolucionārās atšķirības (iekšējais un ārējais skelets, muskuļu veidi) un nozīmi organismu vielmaiņā. Skaidro 
cilvēka balsta un kustību orgānu sistēmas uzbūvi un funkcijas.
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Ārējās vides faktoru ietekme 
uz organismu vielmaiņu

Analizē un pamato ārējās vides faktoru ietekmi uz organismu vielmaiņu. Skaidro laboratorisko izmeklējumu (asins, urīna u. c.) nozīmi cilvēka 
veselības novērtēšanā. Novērtē aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida ietekmi uz orgānu sistēmām un cilvēka dzīves kvalitāti.

Sniedz pirmo palīdzību gremošanas, elpošanas, asinsrites, balsta un kustību orgānu sistēmu darbības traucējumu gadījumos.

Sensoro sistēmu uzbūves un 
funkciju vienotība

Ar redzes un dzirdes piemēriem skaidro sensoro sistēmu uzbūves un funkcionālo vienotību, to evolucionārās atšķirības dažādiem organismiem  
un pielāgotību dzīves videi. Pamato nervu sistēmas un sensoro sistēmu higiēnas lomu veselības saglabāšanā.

Endokrīnās sistēmas uzbūve  
un darbība

Analizē informāciju par endokrīnās sistēmas dziedzeru un to hormonu (gonadotropo, somatotropo hormonu, adrenalīna, insulīna, glikagona, 
jodu saturošo hormonu un dzimumhormonu) darbību. Izmantojot shēmas, skaidro nervu sistēmas un endokrīnās sistēmas dziedzeru darbības 
pamatprincipus (atgriezeniskā saite) un to nozīmi homeostāzes nodrošināšanā. Novērtē organismu darbības regulācijas traucējumu sekas, skaidro 
ar piemēriem dažādu profilaktisko pasākumu nozīmi veselības saglabāšanā.

Augu hormoni Skaidro fitohormonu lietošanas nozīmi lauksaimniecībā, augļu uzglabāšanā, transportēšanā un tirdzniecībā.

Pētnieciskā darbība Patstāvīgi plāno un veic pētījumu (LD “Asinsrites izmaiņas fiziskās slodzes ietekmē”) atbilstoši izvirzītajai problēmai un hipotēzei. Veic augu 
audzēšanu hidroponikā, patstāvīgi reģistrējot un analizējot datus par augu garumu vai biomasu (LD “Augu audzēšana hidroponikā”).

Patstāvīgi plāno un veic pētījumu (LD “Asinsrites parametru izmaiņas muskuļa darba ietekmē”) atbilstoši izvirzītajai problēmai un hipotēzei.

Pilnveido eksperimentālās prasmes nervu sistēmas reflektorās darbības un organisma regulācijas saistības pētīšanai (LD “Redzes un rokas kustību 
koordinācija”). Analizē eksperimentā iegūtos datus, izdarot secinājumus par nervu sistēmas reflektoro darbību.

Plāno darba gaitu par fitohormonu ietekmi uz augu dzīvības procesiem, izvēloties drošas darba metodes (LD “Fitohormonu ietekme uz spraudeņu 
apsakņošanos”). Eksperimentāli pārbauda izvirzīto hipotēzi par fitohormonu ietekmi uz augu dzīvības procesiem, analizē datus un izdara 
secinājumus, ņemot vērā iegūto datu ticamību.
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1. Evolūcija un organismu 
daudzveidība

2. Šūnu uzbūve  
un darbība 3. Fizioloģija 4. Iedzimtības 

likumsakarības
5. Vielu un enerģijas  
maiņa ekosistēmās

4. Iedzimtības likumsakarības

Temata apguvei ieteicamais laiks: 30 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: pilnveidot izpratni par dzīvo organismu vairošanās veidiem 
un formām. Izvērtēt dažādu faktoru ietekmi uz dzīvo organismu augšanu un attīstību. 
Skaidrot un risināt uzdevumus par iedzimtības likumsakarībām, veidot un analizēt ciltsko-
kus, izvērtēt ģenētiskā materiāla izmaiņu cēloņus un sekas.

Temata izpētes jautājumi
• Kā un kāpēc šūnas vairojas?
• Kā un kāpēc dzimumšūnās nonāk puse no tāda hromosomu komplekta, kāds ir pārējās 

organisma šūnās?
• Kā var prognozēt pazīmes iedzimšanu nākamajās paaudzēs?
• Kā vides faktori ietekmē šūnu darbību un slimību izcelsmi?
• Kāpēc starp vienas sugas savvaļas augiem pastāv atšķirības?
• Kā ģenētikas sasniegumi palīdz slimību profilaksei un diagnostikai?
• Kāpēc ir tik dažādas ābolu šķirnes?
• Kāpēc mūlim ir atšķirīgu sugu vecāki?
• Kāpēc biotehnoloģijas metožu izmantošana rada ētiskas problēmas?
• Kā biotehnoloģiju attīstība ir ietekmējusi sabiedrības attīstību?
• Kurus biotehnoloģijas produktus izmanto ikdienā?
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Sasniedzamie rezultāti

• Skaidro šūnu vielmaiņas procesu (metabolisma) saistību ar šūnas uzbūvi, ķīmisko 
sastāvu (neorganisko vielu, dabas vielu, bioloģiski aktīvo vielu, DNS, RNS, ATP) un 
nozīmi dzīvajos organismos, eksperimentējot, izmantojot dažādus informācijas avotus. 
(D.A.7.2.2.)

• Salīdzina dažādu dzīvo organismu dzīves ciklus, skaidro likumsakarības starp dažādu 
dzīvo organismu pēcnācēju skaitu un dzīves ilgumu, saistot to ar vairošanās veidiem, 
prognozē sugu izplatību un daudzveidību, balstoties uz vairošanās stratēģijām 
un dažādu ekoloģisko faktoru ietekmi, izmantojot dažādus informācijas avotus. 
(D.A.7.3.1.)

• Raksturo ziedaugu veģetatīvās un ģeneratīvās pavairošanas veidus, lai ieteiktu 
priekšlikumus telpaugu un laukaugu sugu pavairošanai, jaunu šķirņu radīšanai. 
(D.A.7.3.2., D.A.13.1.2., D.A.13.2.1.)

• Argumentē dzīvesveida un dažādu vides faktoru ietekmi uz organisma funkcijām 
ilgtermiņā, pamato dažādu profilakses pasākumu nozīmi veselības un dzīves 
kvalitātes saglabāšanai. (D.A.7.4.1., D.A.12.1.1., D.A.12.1.2., D.A.13.1.2., D.A.13.3.2., 
D.A.13.3.4.)

• Prognozē divu vai vairāku pazīmju un multifaktoriālo (vairāku gēnu un vides izraisītu) 
ģenētisko slimību iedzimšanu nākamajās paaudzēs, aprēķinot pārmantojamās pazīmes 
pārmantošanas varbūtību pētāmajā grupā, analizējot ciltskoka modeli, lietojot 
ģenētikas apzīmējumus. (D.A.9.1.1., D.A.12.3.1., D.A.13.2.1.)

• Skaidro šūnas dzīves ciklu, salīdzinot šūnu dalīšanās veidus (mitozi, mejozi un amitozi), 
novērtējot dažādu faktoru ietekmi uz dalīšanās fāzēm, pētot gaismas mikroskopā un 
izmantojot dažādus informācijas avotus. (D.A.9.1.2.)

• Skaidro dzimumšūnu uzbūvi saistībā ar gametoģenēzi un to funkcijām, izvērtējot 
dažādu faktoru ietekmi uz zigotas drostalošanās likumsakarībām, novērojot 
mikroskopā, izmantojot dažādus informācijas avotus. (D.A.9.1.3.)

• Skaidro gēna darbību (transkripcija, translācija) un ģenētisko kodu aminoskābju 
secības noteikšanā olbaltumvielās, modelējot un izmantojot dažādus informācijas 
avotus. (D.A.9.1.4., D.A.12.3.1., D.A.13.2.1.)

• Pamato ģenētikas likumsakarību (pazīmju neatkarīgā iedzimšana, saistītā iedzimšana, 
gēnu mijiedarbība (polimērija, kodominēšana, nepilnīgā dominēšana, epistāze), 
plejotropija, ar dzimumu saistīto pazīmju iedzimšana) realizēšanos dažādu pazīmju un 
slimību pārmantošanā, risinot situāciju uzdevumus, lai prognozētu pazīmju iedzimšanu 
un slimību pārmantošanu. (D.A.9.1.5., D.A.12.1.1., D.A.12.1.2., D.A.12.3.1., 
D.A.13.3.4.)

• Analizē mutāciju sekas saistībā ar to cēloņiem (fizikāliem, ķīmiskiem un bioloģiskiem), 
izvērtējot profilakses pasākumu nozīmi cilvēka veselības saglabāšanā un izmantošanas 
iespējas selekcijā. (D.A.9.1.6., D.A.12.1.1., D.A.12.1.2., D.A.12.4.1., D.A.13.3.1., 
D.A.13.3.4.)

• Pamato dzīvo organismu (augu, dzīvnieku, sēņu un baktēriju) selekcijas metožu izvēli 
ilgtspējīgas sabiedrības vajadzību apmierināšanā, balstoties uz dažādu informācijas 
avotu analīzi un mācību ekskursijās novēroto. (D.A.9.2.1., D.A.12.1.2., D.A.12.1.4., 
D.A.13.2.1., D.A.13.3.1., D.A.13.3.2.)

• Skaidro ar piemēriem organismu šūnu pārveidošanas tehnoloģijas, lai prognozētu 
metožu lietošanu pētniecībā un klīniskajā praksē, izmantojot informācijas avotus. 
(D.A.9.2.2., D.A.12.1.1., D.A.12.1.2., D.A.12.4.1., D.A.13.1.2., D.A.13.2.1., D.A.13.3.1., 
D.A.13.3.2., D.A.13.3.4.)

• Veic mikroorganismu audzēšanu cietajā barotnē, reģistrējot un analizējot datus 
par mikroorganismu koloniju daudzveidību, skaitu un lielumu, ievēro drošas darba 
metodes un sterilitāti eksperimentos. (D.A.11.3.1., D.A.11.4.1., D.A.11.9.1., 
D.A.12.1.3., D.A.13.2.1.)

• Plāno un veic pētījumu par vienas augu sugas dažādām šķirnēm, iepazīstina ar 
pētījuma rezultātiem, salīdzinot dažādas vienas sugas augu šķirnes. (D.A.11.1.1., 
D.A.11.2.1., D.A.11.2.2., D.A.11.3.1., D.A.11.3.2., D.A.11.4.1., D.A.11.5.2., D.A.11.6.1., 
D.A.11.7.2.1., D.A.11.8.1.)

Jēdzieni: mitoze, mejoze, amitoze, krustmija, DNS replikācija, mutācija, poliploīdija, kodominēšana, gēnu mijiedarbība, heteroze, mikropavairošana. 
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Temata apguves norise

Šūnu dzīves cikls Skaidro šūnu dzīves ciklu. Raksturo šūnu dalīšanās veidus, to nozīmi šūnu un organismu augšanas, attīstības un vairošanās procesā. Raksturo 
hromosomu uzbūvi, to izmaiņas šūnas dzīves cikla laikā. Šūnu dzīves cikla skaidrošanai lieto jēdzienus: mitoze, mejoze, amitoze, interfāze, 
homologās hromosomas, haploīds, diploīds, krustmija, gameta, DNS replikācija. Pēc shēmām un attēliem nosaka hromosomu skaitu (n, 2n) 
dažādos šūnas dzīves cikla periodos.

Pēc shēmām analizē spermatoģenēzes un ooģenēzes galvenos posmus un atšķirības. 

Vides faktoru ietekme uz šūnu 
dzīves ciklu

Pamato vides faktoru lomu slimību izcelsmē, kas saistītas ar šūnu dalīšanos un dzimumšūnu attīstību. Izvērtē mutagēno faktoru (bioloģisko, 
ķīmisko, fizikālo) lomu vides piesārņošanā, to ietekmi uz organismu daudzveidību, cilvēka veselību, mutāciju lomu organismu mainībā. Raksturo 
mutāciju veidus (gēnu, hromosomu, genoma). Apzinās ļaundabīgo audzēju agrīnās diagnosticēšanas nepieciešamību.

Ģenētikas attīstība un 
pētīšanas metodes

Raksturo svarīgākos ģenētikas attīstības posmus. Salīdzina ģenētikas pētīšanas metodes (hibridoloģiskā, citoģenētiskā, ģenealoģiskā, gēnu  
analīze u. c.). Skaidro ar piemēriem mainības veidus: iedzimstošā, neiedzimstošā.

Ģenētikas pamatlikumi Lieto risinājumos klasiskās ģenētikas pamatlikumus: pirmās paaudzes vienveidības likums, otrās paaudzes pazīmju skaldīšanās likums, pazīmju 
neatkarīgās kombinēšanās likums. Skaidro iedzimtības likumsakarības, lietojot jēdzienus: dominants, recesīvs, homozigots, heterozigots, 
fenotips, genotips, gēns, alēle, poliploīdija, genoms, autosomas, dzimumhromosomas. Risina uzdevumus par monohibrīdo, dihibrīdo, analizējošo 
krustošanu. Analizē pazīmju pārmantošanas īpatnības kodominēšanas un gēnu mijiedarbības (epistāze, komplementaritāte, polimērija) gadījumos. 
Analizē ar dzimumu saistīto pazīmju iedzimšanu.

Ģenētikas sasniegumu 
izmantošana

Nosaka ģenētisko daudzveidību, izmantojot fenotipiskās analīzes metodi. Pēc attēliem un shēmām analizē dažādu organismu evolucionāro 
radniecību, izmantojot ģenētikas likumsakarības.

Izvērtē ģenētikas lomu ikdienas dzīvē un tautsaimniecībā. Nosaka pazīmju un genotipu sastopamības biežumu populācijās, izmantojot 
Hārdija–Veinberga likumu. Izvērtē ģenētikas nozīmi populāciju izpētē. Saskata iedzimstošās un neiedzimstošās mainības izpausmes, izmantojot 
novērojumus dabā, attēlus, videomateriālus un citus informācijas avotus. Pamato ar piemēriem ģenētikas sasniegumu nozīmi slimību 
prognozēšanā, diagnosticēšanā un ārstēšanā.

Augu un dzīvnieku selekcija Analizē un salīdzina augu un dzīvnieku selekcijas metodes un to nozīmi jaunu šķirņu veidošanā. Izvērtē selekcijas un biotehnoloģijas sasniegumus 
pasaulē un Latvijā, lietojot jēdzienus: selekcija, biotehnoloģija, heteroze, F1 hibrīdu klonēšana, transplantācija, gēnu inženierija, ģenētiskā 
modifikācija, transgēns organisms, vektors, rekombinanta DNS.
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Biotehnoloģija Skaidro augu mikropavairošanas galvenos posmus, tās priekšrocības jaunu šķirņu pavairošanā un cilvēces nodrošināšanā ar pārtikas produktiem. 
Skaidro dzīvnieku pavairošanas tehnoloģijas (mākslīgā apaugļošana, klonēšana, embriju transplantācija), to izmantošanas ekonomiskos un ētiskos 
aspektus.

Skaidro gēnu inženierijas posmus ģenētiski modificētu organismu iegūšanai. Argumentēti diskutē par ģenētiski modificētu organismu 
izmantošanas priekšrocībām un trūkumiem, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no dažādiem avotiem.

Argumentēti diskutē par terapeitiskās klonēšanas ieguvumiem un trūkumiem.

Novērtē mikroorganismu izmantošanu maizes, siera, kefīra, alus un vīna ražošanā.

Ar piemēriem skaidro iedzimto slimību diagnosticēšanas un gēnu terapijas izmantošanas veidus un iespējas iedzimto slimību ārstēšanā. Izvērtē 
gēnu terapijas un DNS “pirkstu nospiedumu” izmantošanas priekšrocības un ētiskos aspektus.

Izvērtē gēnu dopinga ētiskos aspektus dažādos informācijas avotos.

Iegūst informāciju par jaunākajiem pētījumiem biotehnoloģiju jomā. Skaidro ar piemēriem CRISPR metodes izmantošanas iespējas. Spriež,  
kā biotehnoloģiju attīstība ietekmē sabiedrību, un secina, kādus biotehnoloģijas produktus izmanto ikdienā.

Pētnieciskā darbība Nosaka šūnas dzīves cikla stadijas un aprēķina to ilgumu, izmantojot IT. Analizē iegūtos rezultātus par šūnas dzīves ciklu, salīdzinot tos ar 
teorētiskajiem datiem.

Analizē un veido ciltskokus pazīmju iedzimšanas pētīšanai.

Plāno un veic pētījumu par vienas augu sugas dažādām šķirnēm (LD “Ābolu šķirņu salīdzināšana”). Sadarbojas, plānojot darba gaitu un veicot 
eksperimentu. Iepazīstina ar grupas pētījuma rezultātiem, salīdzinot dažādas vienas sugas augu šķirnes.

Veic mikroorganismu audzēšanu cietajā barotnē (LD “Mikroorganismu daudzveidības novērtēšana”), patstāvīgi reģistrējot un analizējot datus  
par mikroorganismu koloniju daudzveidību, skaitu un lielumu. Ievēro drošas darba metodes un sterilitāti eksperimentos.

Veic DNS izdalīšanu no auga (LD “DNS izdalīšana no kivi”).
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1. Evolūcija un organismu 
daudzveidība

2. Šūnu uzbūve  
un darbība 3. Fizioloģija 4. Iedzimtības 

likumsakarības
5. Vielu un enerģijas  
maiņa ekosistēmās

5. Vielu un enerģijas maiņa ekosistēmās

Temata apguvei ieteicamais laiks: 50 mācību stundas.

Temata apguves mērķis: analizēt vielu un enerģijas plūsmu ekosistēmās, pamatot 
ekosistēmu stabilitāti. Analizēt biogēno elementu apriti biosfērā un izvērtēt organismu 
lomu tajā. Argumentēt sugu daudzveidības nozīmi ekosistēmas darbības nodrošināšanā. 
Piedāvāt kompleksu ekoloģisku problēmu risinājumus. Formulēt pētāmo problēmu vai 
hipotēzi, izvērtēt dažādus informācijas avotus, saskatīt likumsakarības starp eksperimenta 
lielumiem, plānot un veikt eksperimentu, komunicēt eksperimenta rezultātus.

Temata izpētes jautājumi
• Kas ir ekosistēma, no kā tā sastāv, un kas to ietekmē?
• Kādas ir organismu savstarpējās attiecības populācijā un starp dažādām populācijām?
• Kāpēc samazinās sugu daudzveidība arī mūsdienās?
• Kas ir ekoloģiskās pēdas nospiedums? Par kādām izmaiņām ekosistēmā tas var liecināt?
• Ko tu vari ietekmēt, lai saglabātu apkārtējo vidi un sugu daudzveidību?
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Sasniedzamie rezultāti

• Identificē un izvērtē ekoloģiskās piramīdas līmeņus dažādās ekosistēmās, saistot 
tos ar enerģijas pāreju starp trofiskajiem līmeņiem, pamatojoties uz cilvēka darbības 
daudzveidīgo ietekmi, modelējot un analizējot informācijas avotus. (D.A.8.1.1., 
D.A.12.2.1., D.A.13.1.1.)

• Argumentē dažādu ekosistēmu ilgtspējīgas apsaimniekošanas principus, skaidro 
dabiskos traucējumus un sukcesiju, pēta dabisko traucējumu imitēšanu ekosistēmu 
apsaimniekošanā, lai aprakstītu kādu dzīvesvietai tuvumā esošu ekosistēmu un 
piedāvātu tās ilgtspējīgas apsaimniekošanas un aizsardzības rīcības plānu, un izvēlas 
atbilstošāko iesaistīšanās veidu, lēmuma pieņemšanas procesā pārstāvot savas 
un respektējot citu intereses. (D.A.8.2.1., D.A.12.1.1., D.A.12.1.2., D.A.12.1.4., 
D.A.13.3.3.)

• Prognozē dažādu organismu morfoloģiskās izmaiņas saistībā ar pārmaiņām vidē, 
piedāvā sugu daudzveidības iespējamos saglabāšanas risinājumus, izmantojot 
pieejamos kvalitatīvos un kvantitatīvos datus. (D.A.10.2.2., D.A.12.1.1., D.A.12.1.4., 
D.A.13.1.1., D.A.13.1.2., D.A.13.3.1., D.A.13.3.4.)

• Formulē pētāmo problēmu un hipotēzi, izvēlas un kontrolē pētījuma lielumus, veic 
iegūto datu matemātisku apstrādi un secina, lai eksperimentāli pārbaudītu abiotisko 
faktoru ietekmi uz organismiem. (D.A.11.3.1., D.A.11.3.2., D.A.11.4.1., D.A.11.5.1., 
D.A.11.6.1., D.A.11.7.2.1., D.A.11.9.1., D.A.12.1.3.)

• Plāno un veic pētījumu par aktuālo vides problēmu tuvākā apkaimē, hipotēzes 
pārbaudei izmantojot bioindikācijas metodi. (D.A.11.2.1., D.A.11.2.2., D.A.11.3.2., 
D.A.11.4.1., D.A.11.5.1., D.A.11.5.2., D.A.11.6.1., D.A.11.7.2.1., D.A.11.8.1., 
D.A.11.9.1., D.A.12.1.3.)

• Novērtē savas apkārtnes galveno piesārņojuma avotu ietekmi uz ekosistēmām un 
cilvēka veselību, piedāvā risinājumus stāvokļa uzlabošanai. (D.A.12.1.1., D.A.11.8.1.)

Jēdzieni: populācijas struktūra, monogāmija, poligāmija, dzimumu dimorfisms, instinkts, migrācija, ekoloģiskā kapacitāte, sukcesija, intensīvā lauksaimniecība, bioloģiskā 
lauksaimniecība, gēnu banka, sēklu banka.
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Temata apguves norise

Ekosistēmas raksturojums Raksturo ekoloģisko faktoru saistību un ietekmi uz organismiem un to izplatību; pamato ierobežojošo faktoru lomu organismu izplatībā.

Skaidro ar saviem vārdiem ekoloģiskās kapacitātes nozīmi.

Ar piemēriem analizē starpsugu attiecību veidus: simbioze, plēsonība, parazītisms, neitrālisms, konkurence u. c. Ar konkrētiem piemēriem pamato 
organismu pielāgotību noteiktai ekoloģiskai nišai.

Analizē ekosistēmas pēc to struktūras (biocenoze, biotops) un raksturojošiem lielumiem (sugu sastāvs un to daudzveidība, biomasa, ekoloģiskā 
kapacitāte), izmantojot attēlus, video, interneta materiālus vai novērojumus dabā. Spriež par ekoloģisko sukcesiju un ekoloģisko kapacitāti.

Klasificē organismus pēc barības vielu patēriņa veida (producenti, konsumenti, reducenti).

Novērtē sugu daudzveidības un mijiedarbības nozīmi ekosistēmas stabilitātē.

Salīdzina dabiskās un mākslīgās ekosistēmas, sugu daudzveidību tajās, izmantojot novērojumus dabā vai citus informācijas avotus.

Analizē datus par vielu apriti un enerģijas plūsmu ekosistēmā, ekoloģiskajām piramīdām, barošanās ķēdēm un tīkliem, trofiskajiem līmeņiem, 
ekosistēmas produktivitāti, prognozē ekosistēmas struktūras pārmaiņas laika gaitā un attēlo dažādās vizuālās informācijas formās.

Pēc shēmām analizē organismu lomu vielu apritē ekosistēmās un prognozē pārmaiņas vielu apritē biosfērā.

Novērtē produktīvāko ekosistēmu lomu biosfēras ilgtspējīgā attīstībā. Skaidro, kāpēc biosfēru var uzskatīt kā globālu ekosistēmu.

Populāciju raksturojums Attēlo grafiski un skaidro augu, dzīvnieku un cilvēku populāciju lieluma izmaiņas atkarībā no vides faktoriem. Ar piemēriem skaidro populācijas 
raksturojošās pazīmes (lielums, blīvums, dzimstība, mirstība, migrācija, pieaugums) un populāciju struktūru (dzimumstruktūra, vecumstruktūra, 
teritoriālā struktūra, etoloģiskā struktūra).

Dzīvnieku uzvedība Ar piemēriem raksturo dzīvnieku sabiedrisko grupējumu veidus (bars, ganāmpulks, kolonija, saime), to nozīmi un lieto jēdzienu “hierarhija”. 
Ar piemēriem analizē dzīvnieku reproduktīvās uzvedības formas (pāru veidošanās, rūpes par pēcnācējiem), to nozīmi un skaidro jēdzienus: 
monogāmija, poligāmija, dzimumu dimorfisms. Ar piemēriem raksturo un salīdzina dažādas iedzimtās un iegūtās (iemācīšanās, iegaumēšana, 
atdarināšana) dzīvnieku uzvedības formas un nozīmi, lietojot jēdzienus: instinkts, beznosacījuma reflekss, nosacījuma reflekss, migrācija.
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Dabas aizsardzība Ar piemēriem raksturo un salīdzina intensīvo un bioloģisko lauksaimniecību un tās ietekmi uz vidi.

Orientējas svarīgākajos normatīvajos aktos dabas aizsardzības jomā un ilgtspējīgas attīstības pamatnostādnēs.

Argumentē viedokli par zinātnes un tehnikas sasniegumu ietekmi uz dabas vidi un ekoloģisko katastrofu izraisīto vides degradāciju. Novērtē 
pētījumu nozīmi lokālu un globālu ekoloģisku problēmu risināšanā.

Novērtē videi draudzīgu enerģijas ieguves veidu un atjaunojamo dabas resursu izmantošanas nozīmi vides aizsardzībā. Izvērtē netradicionālo 
lauksaimniecības ražotņu (piemēram, briežu audzētavas, strausu, trušu, šinšillu, baibaku fermas, vēžu un zivju audzētavas) darbības saimnieciskos 
un ētiskos aspektus.

Skaidro nepieciešamību cilvēka ekonomiskās vajadzības saskaņot ar dabas aizsardzības prasībām, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un dzīves 
kvalitāti.

Ar piemēriem raksturo īpaši aizsargājamos dabas objektus: biosfēras rezervāti, dabas rezervāti, nacionālie parki, dabas parki, dabas liegumi, dabas 
pieminekļi, aizsargājamo ainavu apvidi, aizsargājamie augi, dzīvnieki un sēnes.

Prognozē introducētu, invazīvu un ģenētiski modificētu organismu iespējamo ietekmi uz sugu daudzveidību. Novērtē gēnu banku, sēklu banku, 
botānisko un zooloģisko dārzu nozīmi sugu daudzveidības saglabāšanā. Izvērtē aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu apdraudējumu Latvijā un 
pasaulē, izmantojot Sarkano grāmatu un citus informācijas avotus. Atrod informāciju par aizsargājamiem dabas objektiem tuvākajā apkārtnē un to 
monitoringu. Apzinās aizsargājamo dabas objektu nozīmi sugu daudzveidības saglabāšanā un sabiedrības izglītošanā.

Pētnieciskā darbība Formulē pētāmo problēmu un hipotēzi, izvēlas un kontrolē pētījuma lielumus, lai eksperimentāli pārbaudītu abiotisko faktoru ietekmi uz 
organismiem. Veic iegūto datu matemātisku apstrādi, izdarot secinājumus par abiotisko faktoru ietekmi uz organismiem.

Sadarbojoties grupā, plāno un veic pētījumus par aktuālām vides problēmām tuvākā apkaimē. Formulē pētījuma problēmu un hipotēzi par 
vides kvalitāti, izvēlas un sagrupē lielumus un pazīmes. Hipotēzes pārbaudei izmanto bioindikācijas metodi, nosaka indikatorsugas (LD “Vides 
piesārņojuma bioindikācija”). Saudzīgi izturas pret dabu un ievēro drošības noteikumus, veicot novērojumus dabā. Matemātiski apstrādā iegūtos 
datus, izmantojot IT, novērtē datu ticamību un izdara secinājumus par vides kvalitāti, piesārņojuma radītajiem ekonomiskajiem zaudējumiem. 
Novērtē savas apkārtnes galveno piesārņojuma avotu ietekmi uz ekosistēmām un cilvēka veselību (LD “Vides piesārņojuma radītā ekonomiskā 
zaudējuma noteikšana”). Iesaka risinājumus stāvokļa uzlabošanai. Izvēlas atbilstošas sava vai grupas darba prezentācijas formas.
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Ģeogrāfija 7.–9. klasei
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Mācību jomu apzīmējumi

V Valodu mācību joma

VL Latviešu valoda

VLM

VS Svešvaloda

VM

K Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 
mācību joma

S Sociālā un pilsoniskā mācību joma

D Dabaszinātņu mācību joma

M

T Tehnoloģiju mācību joma

F

VLM.
Mācību joma
(visu mācību  
jomu apzīmē
jumus sk. tabulā)

3.

pēdējās klases 
numurs

2.1.9.
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Pielikumi
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1. pielikums

Kursu programmu paraugos lietotie kodi
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atrodami Skola2030 .)

SR kodi
Piemērs:  
 VLM.3.2.1.9.

-
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2. pielikums

Bioloģija II kursā plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti

Dabaszinātņu mācību jomas plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti augstākajā mācību satura apguves līmenī

VSK.D.Li.7. Organismu dzīvības procesus nodrošina šūnas, kuru dzīves ilgums ir ierobežots

VSK.D.Li.7.1. Organismu uzbūve

D.A.7.1.1. Novērojot un eksperimentējot analizē dzīvo organismu vai šūnu funkcijas, saistot tās ar šūnas uzbūvi (peroksisomas, citoskelets, centriolas, gludais EPT, graudainais EPT, 
plastīdas, plazmatiskā membrāna), šūnā notiekošajiem vielmaiņas procesiem un vielu transportu.

D.A.7.1.2. Raksturo augu un dzīvnieku audu veidus un šūnas (prokarioti un eikarioti), skaidrojot to uzbūvi saistībā ar to veicamajām funkcijām vai fizioloģiskajām norisēm, izmantojot 
dažādus informācijas avotus, pētot gaismas mikroskopā.

D.A.7.1.3. Pamato dažādu šūnu uzbūves un funkciju saistību ar dzīvo organismu piederību dažādām valstīm (pēc Vitakera klasifikācijas), analizējot to izmantošanas iespējas 
biotehnoloģijās, lietojot dažādus informācijas avotus, pētot gaismas mikroskopā.

VSK.D.Li.7.2. Dzīvības procesi, dzīvības uzturēšana

D.A.7.2.1. Skaidro organisko vielu (ogļhidrāti, tauki, olbaltumvielas, nukleīnskābes) uzbūves saistību ar vielu bioloģiskajām funkcijām dzīvajos organismos, lai prognozētu vielu 
izmantošanas iespējas dzīvības procesu nodrošināšanai, izmantojot dažādus informācijas avotus.

D.A.7.2.2. Skaidro šūnu vielmaiņas procesu (metabolisma) saistību ar šūnas uzbūvi, ķīmisko sastāvu (neorganisko vielu, dabas vielu, bioloģiski aktīvo vielu, DNS, RNS, ATP) un nozīmi 
dzīvajos organismos, eksperimentējot, izmantojot dažādus informācijas avotus.

D.A.7.2.3. Salīdzina un pamato fizioloģisko procesu (barošanās, elpošana, vielu transports, ekskrēcija, kustība, kairināmība, neirālā un humorālā regulācija) norises augu un dzīvnieku 
organismos, saistot tās ar uzbūvi un vielu ķīmisko sastāvu, eksperimentējot, novērojot, izmantojot dažādus informācijas avotus.

D.A.7.2.4. Raksturo dzīvības procesus auga lapā, stumbrā un saknē, lai veidotu ieteikumus, kā paaugstināt augu produktivitāti lauksaimniecībā.
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VSK.D.Li.7.3. Dzīves cikls

D.A.7.3.1. Salīdzina dažādu dzīvo organismu dzīves ciklus, skaidro likumsakarības starp dažādu dzīvo organismu pēcnācēju skaitu un dzīves ilgumu, saistot to ar vairošanās veidiem, 
prognozē sugu izplatību un daudzveidību, balstoties uz vairošanās stratēģijām un dažādu ekoloģisko faktoru ietekmi, izmantojot dažādus informācijas avotus.

D.A.7.3.2. Raksturo ziedaugu veģetatīvās un ģeneratīvās pavairošanas veidus, lai ieteiktu priekšlikumus telpaugu un laukaugu sugu pavairošanai, jaunu šķirņu radīšanai.

VSK.D.Li.7.4. Veselīgs dzīvesveids indivīda fiziskās un garīgās veselības uzturēšanai

D.A.7.4.1. Argumentē dzīvesveida un dažādu vides faktoru ietekmi uz organisma funkcijām ilgtermiņā, pamato dažādu profilakses pasākumu nozīmi veselības un dzīves kvalitātes 
saglabāšanai.

D.A.7.4.2. Izvērtē sava organisma fizioloģiskos parametrus, lietojot eksperimenta rezultātus un saistot tos ar vecumu, dzīvesveidu un citiem kritērijiem. Izmantojot gūto informāciju, 
plāno pasākumus savas veselības saglabāšanā.

VSK.D.Li.8. Organismi bieži ir atkarīgi no citiem organismiem vai konkurē ar tiem par enerģiju un materiāliem

VSK.D.Li.8.1. Vielu un enerģijas apmaiņa ekosistēmā

D.A.8.1.1. Identificē un izvērtē ekoloģiskās piramīdas līmeņus dažādās ekosistēmās, saistot tos ar enerģijas pāreju starp trofiskajiem līmeņiem, pamatojoties uz cilvēka darbības 
daudzveidīgo ietekmi, modelējot un analizējot informācijas avotus.

VSK.D.Li.8.2. Ekosistēma

D.A.8.2.1. Argumentē dažādu ekosistēmu ilgtspējīgas apsaimniekošanas principus, skaidro dabiskos traucējumus un sukcesiju, pēta dabisko traucējumu imitēšanu ekosistēmu 
apsaimniekošanā, lai aprakstītu kādu dzīvesvietai tuvumā esošu ekosistēmu un piedāvātu tās ilgtspējīgas apsaimniekošanas un aizsardzības rīcības plānu, un izvēlas atbilstošāko 
iesaistīšanās veidu, lēmuma pieņemšanas procesā pārstāvot savas un respektējot citu intereses.

VSK.D.Li.9. Ģenētiskā informācija tiek nodota no vienas organismu paaudzes nākamajai

VSK.D.Li.9.1. Ģenētiskās likumsakarības

D.A.9.1.1. Prognozē divu vai vairāku pazīmju un multifaktoriālo (vairāku gēnu un vides izraisītu) ģenētisko slimību iedzimšanu nākamajās paaudzēs, aprēķinot pārmantojamās pazīmes 
pārmantošanas varbūtību pētāmajā grupā, analizējot ciltskoka modeli, lietojot ģenētikas apzīmējumus.
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D.A.9.1.2. Skaidro šūnas dzīves ciklu, salīdzinot šūnu dalīšanās veidus (mitozi, mejozi un amitozi), novērtējot dažādu faktoru ietekmi uz dalīšanās fāzēm, pētot gaismas mikroskopā un 
izmantojot dažādus informācijas avotus.

D.A.9.1.3. Skaidro dzimumšūnu uzbūvi saistībā ar gametoģenēzi un to funkcijām, izvērtējot dažādu faktoru ietekmi uz zigotas drostalošanās likumsakarībām, novērojot mikroskopā, 
izmantojot dažādus informācijas avotus.

D.A.9.1.4. Skaidro gēna darbību (transkripcija, translācija) un ģenētisko kodu aminoskābju secības noteikšanā olbaltumvielās, modelējot un izmantojot dažādus informācijas avotus.

D.A.9.1.5. Pamato ģenētikas likumsakarību (pazīmju neatkarīgā iedzimšana, saistītā iedzimšana, gēnu mijiedarbība (polimērija, kodominēšana, nepilnīgā dominēšana, epistāze), 
plejotropija, ar dzimumu saistīto pazīmju iedzimšana) realizēšanos dažādu pazīmju un slimību pārmantošanā, risinot situāciju uzdevumus, lai prognozētu pazīmju iedzimšanu un slimību 
pārmantošanu.

D.A.9.1.6. Analizē mutāciju sekas saistībā ar to cēloņiem (fizikāliem, ķīmiskiem un bioloģiskiem), izvērtējot profilakses pasākumu nozīmi cilvēka veselības saglabāšanā un izmantošanas 
iespējas selekcijā.

VSK.D.Li.9.2. Ģenētika biotehnoloģijās

D.A.9.2.1. Pamato dzīvo organismu (augu, dzīvnieku, sēņu un baktēriju) selekcijas metožu izvēli ilgtspējīgas sabiedrības vajadzību apmierināšanā, balstoties uz dažādu informācijas 
avotu analīzi un mācību ekskursijās novēroto.

D.A.9.2.2. Skaidro ar piemēriem organismu šūnu pārveidošanas tehnoloģijas, lai prognozētu metožu lietošanu pētniecībā un klīniskajā praksē, izmantojot informācijas avotus.

VSK.D.Li.10. Esošo un izmirušo organismu daudzveidība ir evolūcijas rezultāts

VSK.D.Li.10.1. Dzīvības izcelšanās un evolūcijas teorijas

D.A.10.1.1. Argumentē organismu radniecību un vienotu izcelsmi, mainību, pielāgotību, izmantojot sugu kritērijus, fosiliju paraugus, filoģenētiskās shēmas, DNS analīžu rezultātus, 
salīdzinošās anatomijas faktus un modeļus, herbārijus un dažādus informācijas avotus.

D.A.10.1.2. Salīdzina un analizē likumsakarības par evolūcijas virzītājiem (dabiskā izlase, iedzimstošā mainība, gēnu dreifs un gēnu plūsma, izolācija, hibridizācija) un evolūcijas 
ātrumu ietekmējošiem faktoriem (vairošanās īpatnības, populācijas struktūra, paaudžu nomaiņas ātrums), argumentē sugu izmiršanas iespējamos cēloņus, sugu daudzveidību un tās 
samazināšanās radītos riskus un ieguvumus, izmantojot dažādus informācijas avotus.

D.A.10.1.3. Skaidro mikroorganismu rezistences veidošanos no evolūcijas aspekta un prognozē rezistences sekas cilvēka veselības saglabāšanā un ekosistēmu stabilitātē.
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VSK.D.Li.10.2. Organismu daudzveidība

D.A.10.2.1. Klasificē dzīvos organismus, izmantojot dažādus kritērijus, sistemātikas shēmas, noteicējus, kladogrammas, lauka darbā iegūtus datus un dažādus informācijas avotus.

D.A.10.2.2. Prognozē dažādu organismu morfoloģiskās izmaiņas saistībā ar pārmaiņām vidē, piedāvā sugu daudzveidības iespējamos saglabāšanas risinājumus, izmantojot pieejamos 
kvalitatīvos un kvantitatīvos datus.

D.A.10.2.3. Skaidro organismu uzbūves evolucionārās pārmaiņas atbilstoši dzīves videi, barības iegūšanas veidam un vairošanās īpatnībām, argumentējot organismu daudzveidību.

VSK.D.Li.11. Zinātnes uzdevums ir atrast dabā notiekošo parādību cēloņus

VSK.D.Li.11.1. Kompleksu problēmu risināšana

D.A.11.1.1. Risina kompleksas dabaszinātniskas problēmas pētnieciskā ceļā individuāli vai sadarbojoties, patstāvīgi izvēloties problēmu, organizējot pētniecisko procesu, veidojot 
kritērijus risinājumu izvērtēšanai.

VSK.D.Li.11.2. Plānošana. Pētījuma jautājums, hipotēze un prognozēšana, eksperimenta plānošana

D.A.11.2.1. Plāno kompleksu pētījumu, lai iegūtu kvalitatīvus un kvantitatīvus datus pierādījumu veidošanai, dažādu modeļu (konceptuālu, matemātisku, fizisku, empīrisku) un 
zinātnisko skaidrojumu izvērtēšanai, izvēloties un pamatojot nepieciešamo datu iegūšanas metodi (datu precizitāte un ticamība, mērinstrumentu atbilstība, mērījumu skaits), plāno 
eksperimenta darba gaitu, ar piemēriem skaidro atšķirības starp kvalitatīviem un kvantitatīviem datiem, atkarīgajiem, neatkarīgajiem un fiksētajiem lielumiem.

D.A.11.2.2. Pētot dažādus modeļus (konceptuālus, matemātiskus, fiziskus, empīriskus) un zinātniskus skaidrojumus, formulē pētāmo problēmu, pieņēmumu, pētījuma jautājumu un/
vai hipotēzi, aprakstot atkarīgā mainīgā izmaiņas, mainot neatkarīgo mainīgo, lieto atbilstošus lielumu apzīmējumus un mērvienības.

VSK.D.Li.11.3. Novērošana, datu ieguve un reģistrēšana

D.A.11.3.1. Ievēro darba gaitu, lai iegūtu kvalitatīvos un/vai kvantitatīvos datus, nosaka atkarīgos, neatkarīgos un fiksētos lielumus un izvēlas pētījumam atbilstošu un pārskatāmu 
datu reģistrēšanas un organizēšanas veidu, kuru būtu ērti izmantot, turpmāk apstrādājot un analizējot datus.

D.A.11.3.2. Lieto informācijas tehnoloģijas, lai iegūtu un reģistrētu novērojumu un mērījumu datus, nosakot mērierīces un iekārtas kļūdu.
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VSK.D.Li.11.4. Datu apstrāde

D.A.11.4.1. Analizē un apstrādā pētījuma laikā iegūtos datus, izmantojot fizikālo lielumu apzīmējumus un atbilstošas mērvienības, veic absolūtās kļūdas (vislielākā gadījuma novirze 
no vidējās vērtības vai mērinstrumenta kļūda) un relatīvās kļūdas aprēķinus tiešajā un netiešajā mērīšanā, izmanto aprēķinus precizitātes un ticamības novērtēšanai, attēlo kļūdu 
nogriežņus, izmantojot IT, salīdzinot ar informācijas avotiem un/vai teorētiskām vērtībām (lielumiem), lai iegūtu funkcionālo sakarību starp dažādiem lielumiem un prognozētu šo 
sakarību atbilstību novērojumiem.

VSK.D.Li.11.5. Datu un/vai eksperimentu rezultātu analīze un izvērtēšana

D.A.11.5.1. Izvērtē pētījuma darba gaitu, mērījumu un novērojumu ticamību, iespējamos kļūdu avotus (sistemātiskas kļūdas, cilvēka radītas kļūdas) un nosaka datu analīzes 
ierobežojumus (mērījuma kļūda, paraugu izlases veidošanas neprecizitātes), piedāvā uzlabojumus vai citus risinājuma veidus.

D.A.11.5.2. Izvērtē izvēlēto mērierīču un izvēlētās eksperimentālās metodes ierobežojumus un priekšrocības, lai prognozētu iegūto rezultātu precizitāti un atbilstību eksperimenta 
mērķim.

VSK.D.Li.11.6. Secināšana. Cēloņsakarību saskatīšana

D.A.11.6.1. Formulē secinājumus un ar pētījuma rezultātiem pamatotus vispārinājumus, pamatojoties uz darba uzdevumu, pētāmo problēmu, pētījuma jautājumu, pieņēmumu un/vai 
hipotēzi.

VSK.D.Li.11.7. Eksperimentālās metodes

VSK.D.Li.11.7.2. Mērīšana

D.A.11.7.2.1. Izvēlas un lieto mērāmajam lielumam atbilstošas mērierīces (t. sk. sensorus), nosakot ierīces mērapjomu, skalu, mērvienību, precizitāti un ievērojot darba drošības 
nosacījumus un eksperimenta noteikumus.

VSK.D.Li.11.7.3. Lauka darbs

D.A.11.7.3.1. Izvērtējot iespējamos drošības riskus un ievērojot ētikas normas, veic lauka darbu, lai starpdisciplināri raksturotu procesu ietekmi uz vides izmaiņām tuvākajā apkārtnē, 
to izvietojuma likumsakarības, izvēloties pētījumam atbilstošas datu iegūšanas metodes, indikatorus un izmantojot ĢIS.

VSK.D.Li.11.7.4. Mikroskopēšana

D.A.11.7.4.1. Attēlo bioloģiskajā zīmējumā mikroskopā novēroto, izmantojot pētāmajam objektam atbilstošu mikroskopa palielinājumu, lietojot gatavus vai pašu veidotus 
mikropreparātus, iekrāsojot objektus, aprēķinot dažādu mikroskopisko objektu izmēru un attēla palielinājumu, izvērtējot mikroskopēšanas metodes priekšrocības un trūkumus.
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VSK.D.Li.11.8. Sadarbība un komunikācija pētniecībā

D.A.11.8.1. Komunicē par pētījuma rezultātiem, kompleksu problēmu risinājumiem, zinātniskiem argumentiem, skaidrojumiem un idejām (parādības, procesa un/vai sistēmas darbība, 
cilvēka–vides mijiedarbība), izvēloties dažādām auditorijām un mērķiem atbilstošu komunikācijas veidu (mutiska, grafiska, rakstiska, matemātiska), komunikācijas kanālus (tiešā 
komunikācija, prese, internets, televīzija) un struktūru, izmantojot dabaszinātnēs pieņemtu terminoloģiju un IT, visos darbību posmos izvēlas darboties individuāli vai sadarboties 
grupā, sadalot pienākumus saskaņā ar pieņemto pētījuma plānu un iekšējās kārtības noteikumiem.

VSK.D.Li.11.9. Drošība

D.A.11.9.1. Rīkojas atbildīgi pret savu un citu drošību, ievērojot laboratorijas iekšējās kārtības noteikumus, bīstamības simbolus uz iepakojuma un iekārtām, rakstiskas un mutiskas 
drošības instrukcijas eksperimentu un lauka darba laikā, izmantojot vielas, traukus, iekārtas, ierīces, piederumus tiem paredzētajiem nolūkiem.

VSK.D.Li.12. Skaidrojumi, teorijas un modeļi ir zinātniski, ja tie vislabāk atbilst konkrētajā laikā pieejamajiem novērojumiem un faktiem

VSK.D.Li.12.1. Zinātniskais skaidrojums un argumentēšana

D.A.12.1.1. Skaidro procesus un parādības, analizējot citu veidotus skaidrojumus, izmantojot pamatotus un ticamus pierādījumus, kas iegūti no dažādiem avotiem, kā arī paša veidotus 
modeļus (t. sk. digitālus), atbilstošu terminoloģiju un matemātisko aprakstu.

D.A.12.1.2. Spriež par skaidrojuma pamatotību un ticamību, lietojot zinātniskās spriešanas paņēmienus (induktīvais un deduktīvais), teorijas, modeļus, lai izvērtētu pieejamos datus, 
pieņēmumus un to pierādījumus.

D.A.12.1.3. Saskata un interpretē sakarības sava pētījuma rezultātos, izmantojot paša veiktos novērojumus un citus ticamus avotus (modeļi, t. sk. matemātiskie, teorijas, zinātniskā 
literatūra) un izvērtējot iespējamās atšķirības, to cēloņus. Saskata un piedāvā turpmāko pētījumu virzienus.

D.A.12.1.4. Pamato zinātnisko argumentu nozīmi dabaszinātnisko teoriju skaidrošanā un zinātniskās diskusijas veidošanā.

VSK.D.Li.12.2. Modelēšana

D.A.12.2.1. Salīdzina viena procesa, parādības vai sistēmas vairākus modeļus, izvērtējot to priekšrocības un nepilnības, lai noteiktu atbilstību pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem un piemērotību skaidrojuma un zinātniskā argumenta veidošanai.

D.A.12.2.2. Veido un pārskata kompleksus modeļus (t. sk. matemātiskus) un simulācijas, lai prognozētu procesu un parādību darbību, to radītās sekas, sistēmas izmaiņas, pamatotu 
savus skaidrojumus un analizētu saistību starp dažādām sistēmām vai sistēmas komponentiem.

D.A.12.2.3. Pamato izmantotā modeļa izvēli, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem un sakarībām, izvērtē tā atbilstību aprakstāmajai situācijai (procesam).
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VSK.D.Li.12.3. Simbolu valoda dabaszinātnēs

D.A.12.3.1. Apraksta plānotos un/vai paveiktos darbus un iegūtos rezultātus, izmantojot nozarē pieņemto terminoloģiju un simbolus, atpazīst un skaidro informācijas avotos attēlotos 
apzīmējumus un simbolus, izmanto mērinstrumentus un ierīces atbilstoši to simboliskajiem apzīmējumiem.

VSK.D.Li.12.4. Zinātniskās metodes nozīme paradigmu maiņā zinātnē

D.A.12.4.1. Skaidro iemeslus nepārtrauktai dabaszinātnisko teoriju attīstībai un zinātnisko paradigmu maiņai (heliocentriskā modeļa atzīšana, dabiskās izlases teorija, slimību 
ierosinātāju teorija, kvantu mehānika, relativitātes teorija).

VSK.D.Li.13. Zinātnes lietojumam bieži vien ir ētisks, politisks, ekonomisks un sociāls konteksts

VSK.D.Li.13.1. Dabaszinātņu sasniegumu attīstība

D.A.13.1.1. Pamato dažādu dabaszinātņu teoriju un pseidozinātņu atšķirības, izmantojot dažādus informācijas avotus, lai novērtētu to atbilstību realitātei, un ar piemēriem argumentē 
zinātnes atziņas.

D.A.13.1.2. Analizē sakarības starp veiktajiem fundamentālajiem pētījumiem, to rezultātā veidotajiem inženiertehniskajiem risinājumiem, rūpniecības attīstību un procesiem, kas 
norisinās sabiedrībā, prognozējot dažādu risinājumu un produktu, arī negatīvu blakusefektu ietekmi uz nākotnes sabiedrību un saistot tos ar savu personisko pieredzi.

VSK.D.Li.13.2. Resursu izmantošana, ietekme uz vidi

D.A.13.2.1. Analizē un argumentē ģenētiski modificēto organismu izmantošanas ietekmi uz vidi un dzīvajiem organismiem ilgtermiņā.

VSK.D.Li.13.3. Sociāli atbildīgu lēmumu pieņemšana

D.A.13.3.1. Argumentē bioētikas principu un utilitārās ētikas principu ievērošanu pētniecībā, pamatojoties uz dzīvnieku tiesībām un cilvēktiesībām, izmantojot dažādus informācijas 
avotus, izvērtējot to ticamību atbilstoši vēsturiskajiem laika periodiem.

D.A.13.3.2. Analizējot tehnoloģisko attīstību, skaidro tās ietekmi uz apkārtējo vidi un prognozē tās rezultātu iespējamo ietekmi uz sabiedrības attīstību, cilvēku un ekoloģisko 
labklājību.

D.A.13.3.3. Izvērtē cilvēces attieksmes un vērtību maiņu pret dažādām dabaszinātņu pētījumu teorijām un objektiem, analizējot informāciju no dažādiem informācijas avotiem, ieņem 
aktīvu pozīciju, kura pamatota paša vērtībās.

D.A.13.3.4. Analizējot savu un citu cilvēku vērtību sistēmu un apstākļus, argumentē un prognozē sava vai cita organisma morfoloģisko un fizioloģisko īpašību izmaiņu nepieciešamību 
un to iespējamās sekas.
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Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti caurviju prasmēs, beidzot vispārējās vidējās izglītības pakāpi

1. Kritiskā domāšana un problēmrisināšana:
1.1. mērķtiecīgi formulē precīzus jautājumus, lai kritiski analizētu kompleksas situācijas un 

abstraktas idejas. Izzina kontekstu, to analizē, kritiski izvērtē, kā arī sintezē un inter-
pretē informāciju, lai sasniegtu konkrētu mērķi. Gūst vispusīgu, precīzu informāciju par 
kompleksiem jautājumiem, izvērtē tās ticamību un analizē, kādēļ atsevišķās situācijās 
iegūt ticamu informāciju ir grūti;

1.2. kompleksās situācijās spriež no konkrētā uz vispārīgo un no vispārīgā uz konkrēto. 
Pamana loģiskās argumentācijas kļūdas savos un citu izteikumos, novērš tās. Argu-
mentē, pierādot izteiktā apgalvojuma ticamību un veidojot pamatotus secinājumus;

1.3. nosaka aktuālas vajadzības, precīzi formulē kompleksu problēmu un pamato nepiecie-
šamību to risināt, izvirza mērķi, piedāvā vairākus risinājumus, izvērtē tos attiecībā pret 
mērķi, izvēlas īstenot labāko;

1.4. kompleksās, neskaidrās situācijās patstāvīgi izstrādā problēmas risinājuma plānu un 
īsteno to, izvēloties, lietojot un pielāgojot piemērotas problēmrisināšanas stratēģijas, 
elastīgi reaģē uz neparedzētām pārmaiņām, izvērtē paveikto un gūtos secinājumus 
izmanto arī citā kontekstā.

2. Jaunrade un uzņēmējspēja:
2.1. interesējas par atklājumiem un inovācijām, proaktīvi meklē jaunas iespējas, kā efektīvi 

uzlabot savu un citu dzīves kvalitāti, rosina uzlabot esošo situāciju, pieņem nepiere-
dzētus, kompleksus izaicinājumus, saglabā emocionālu līdzsvaru un atvērtību neno-
teiktības apstākļos;

2.2. raugoties uz situāciju no dažādiem skatpunktiem, pamana jaunas iespējas, mērķtie-
cīgi un elastīgi izmanto vai attīsta pats savas ideju radīšanas stratēģijas, lai nonāktu 
pie jauniem un noderīgiem risinājumiem, efektīvi organizē resursus (cilvēku, zināšanu, 
kapitāla, infrastruktūras), lai īstenotu savu ieceri, patstāvīgi meklē, izvērtē un atbildīgi 
izmanto citu idejas, kā arī piedāvā savas, lai iedvesmotu citus;

2.3. gan patstāvīgi, gan grupā attīsta ideju ilgtspējīgā piedāvājumā, kļūdas un grūtības 
izmanto kā iespēju izaugsmei.

3. Pašvadīta mācīšanās:
3.1. regulāri un atbilstoši savām vajadzībām izvirza īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, formulē 

kritērijus, pēc kuriem izvērtēt, vai mērķis ir sasniegts, plāno mērķa īstenošanas soļus, 
uzņemas atbildību par savu lomu soļu īstenošanā un mērķu sasniegšanā;

3.2. patstāvīgi un regulāri analizē un reflektē par savas darbības saistību ar emocijām, per-
soniskajām īpašībām un uzvedību, rod veidus, kā attīstīt spējas pārvaldīt savu domā-
šanu, emocijas un uzvedību;

3.3. patstāvīgi izvēlas, pielāgo un rada savas domāšanas stratēģijas kompleksās situācijās;
3.4. pieņemot atbildīgus lēmumus, vada emocijas sociāli pieņemamā veidā un orientējas uz 

iespējām, ieguvumiem un pozitīviem risinājumiem;
3.5. patstāvīgi izmanto kritērijus, kas palīdz īstenot darba uzraudzīšanu un pilnveidošanu, 

izvērtē, apkopo un turpmākā darba procesā mērķtiecīgi izmanto gūto pieredzi.

4. Sadarbība:
4.1. plāno un īsteno personisko un grupas mērķu sasniegšanai nozīmīgu, cieņpilnu verbālu, 

neverbālu un digitālu komunikāciju;
4.2. piedalās gan viendabīgas, gan neviendabīgas grupas darba procesā, pieņem viedokļu 

atšķirības, dalībnieku dažādo pieredzi un spējas, prognozē, novērš un risina domstar-
pības un konfliktus, tostarp digitālā vidē;

4.3. mācību procesā un sabiedriskajā dzīvē apzināti orientējas uz kopīgo labumu un grupai 
nozīmīgu mērķu sasniegšanu, spēj pārstāvēt savas un respektēt citu intereses, ja gru-
pas un paša vajadzības atšķiras.

5. Pilsoniskā līdzdalība:
5.1. skaidro un pamato savu skatījumu par kopsakarībām gan vietējā, gan globālā mērogā, 

izvērtē indivīdu, sabiedrības un vides mijiedarbību;
5.2. balstoties savās vērtībās un cienot citu vērtības, izsvērti izvēlas pasākumus un ikdienas 

situācijas, kurās iesaistīties un iesaistīt citus, cieņpilni pamatojot savu nostāju, prot 
atteikties, ja pasākums neatbilst vērtībām, un spēj nepakļauties grupas spiedienam, 
paliekot saistīts ar tiem, kuriem nepiekrīt;



Bioloģija II

42© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

3. pielikums

5.3. skaidro savas rīcības sekas un uzņemas par tām atbildību ikdienas situācijās, lokālos un 
globālos procesos;

5.4. patstāvīgi un kopā ar citiem gūst pieredzi, iesaistoties risinājumu meklēšanā un īsteno-
šanā, kas palīdz uzlabot dzīves kvalitāti.

6. Digitālā pratība:
6.1. lai īstenotu daudzveidīgas ieceres, mērķtiecīgi izvēlas vai pielāgo un efektīvi izmanto 

atbilstošas digitālās tehnoloģijas;
6.2. analizē digitālās komunikācijas ieguvumus un riskus, atbildīgi uzvedas un komunicē 

digitālajā vidē atbilstoši savām un citu interesēm;
6.3. kritiski analizē mediju radīto realitāti un informācijas ticamību, uzņemas atbildību rīko-

ties, lai novērstu nekvalitatīva mediju satura radīto ietekmi, un, radot savu mediju 
saturu, ievēro privātuma, ētiskos un tiesiskos nosacījumus;

6.4. analizē un novērtē tehnoloģiju lomu dažādos kontekstos, izvērtē veselīgus un drošus 
tehnoloģiju lietošanas paradumus, ievēro un pielāgo tos savām vajadzībām, reflektē 
par savu digitālo identitāti un tās atbilstību savām un sabiedrības interesēm.



Bioloģija II

43© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

4. pielikums

Vērtēšanas uzdevumu piemēri

1. uzdevums
Filoģenētiskā analīze

Sasniedzamais rezultāts:
• klasificē dzīvos organismus, izmantojot dažādus kritērijus, sistemātikas shēmas, kla-

dogrammas un daudzveidīgus informācijas avotus; 
• skaidro organismu radniecību un vienotu izcelsmi, izmantojot salīdzinošās anatomijas 

faktus un molekulāros datus; 
• salīdzina evolucionāro attiecību modeļus, izvērtējot to priekšrocības un nepilnības, lai 

noteiktu atbilstību pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem un piemērotību skaidro-
juma un zinātniskā argumenta veidošanai; 

• pamato izmantotā modeļa izvēli, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem un sakarībām, 
izvērtē tā atbilstību evolucionāro attiecību analīzei;

• plāno un veic pētījumu, lai eksperimentāli pārbaudītu hipotēzi un izdarītu secinājumus 
par filoģenētiskā koka topoloģijas izmaiņām atkarībā no taksonomisko vienību sastāva.

Uzdevums
Iepazīsties ar situācijas aprakstu un izpildi uzdevumus!
  
Situācijas apraksts
Filoģenēze ir sugas (vai citas taksonomiskās vienības) evolucionārā vēsture. Filoģenētiskās 
analīzes pamatā ir pieņēmums, ka visi dzīvie organismi ir cēlušies no kopīga senča. Evolu-
cionārās attiecības starp taksonomiskajām vienībām parasti tiek attēlotas filoģenētiskā koka 
veidā. Filoģenētiskos kokus var veidot, balstoties uz dažādām pazīmēm – morfoloģiskām, 
fizioloģiskām, molekulārām utt. Molekulārā filoģenēze ir sugu (taksonomisko vienību) evolu-
cionāro attiecību pētīšana, izmantojot molekulārās sekvences. Filoģenētiskā koka topoloģija 
(sazarojuma struktūra) atklāj taksonomisko vienību radniecību, kuru veido:
• sakne (root) – demonstrē vietu modelī, kas atbilst visu modelī iekļauto taksonomisko 

vienību teorētiski pēdējam kopējam priekštecim;

• zaru (branches) garumi – norāda uz ģenētiskām izmaiņām, t. i., jo garāks zars, jo vairāk ir 
notikušas ģenētiskās izmaiņas (vai atšķirības). Parasti mēra ģenētisko izmaiņu apjomu, 
novērtējot vidējo nukleotīdu vai olbaltumvielu aizvietojumu skaitu vienā sekvences 
vietā. Filoģenētiskā koka zaru garumi norāda evolucionāro attālumu vai laiku, kopš tak-
sonomiskās vienības nodalījās; 

• mezgli (node) – norāda kopīgo priekšteci;
• skaitļi katrā mezglā (bootstrap value), kas svārstās no 0 līdz 100 un norāda sazarojuma 

modeļa statistisko ticamību – jo skaitļa vērtība konkrētā mezglā ir tuvāk 100, jo sazaro-
juma modelis uzskatāms par statistiski ticamāku;

• horizontālo savienojošo līniju garums – atspoguļo evolucionāro attālumu, pamatojoties 
uz analīzē izmantoto sekvenču savstarpējām atšķirībām.*
* Informācija pielāgota, avots: https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and- 

dentistry/phylogenetic-tree.

Papildu informācijai skatīt aprakstu Aspects of phylogenies un tam atbilstošos apakšte-
matus tīmekļa vietnē (avots: https://www.ebi.ac.uk/training/online/courses/introduction- 
to-phylogenetics/what-is-a-phylogeny/aspects-of-phylogenies/).

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/phylogenetic-tree
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/phylogenetic-tree
https://www.ebi.ac.uk/training/online/courses/introduction-to-phylogenetics/what-is-a-phylogeny/aspects-of-phylogenies/
https://www.ebi.ac.uk/training/online/courses/introduction-to-phylogenetics/what-is-a-phylogeny/aspects-of-phylogenies/
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1. Pabeidz zīmēt filoģenētisko koku 10 dzīvnieku sugām, izmantojot tabulā dotās sešu 
sugu filoģenētiskās attiecības (filoģenētiskā koka fragmentu) un fenotipiskās pazīmes, 
kas var būt pārējo zaru mezglu punkti!
 

Analizējamās dzīvnieku sugas Fenotipiskās pazīmes

Zilzīlīte (Cyanistes caeruleus) Brūnais lācis (Ursus arctos horribilis)

Sarkanausu bruņurupucis (Trachemys scripta) Mājas suns (Canis lupus familiaris)

Rudā lapsa (Vulpes vulpes) Meža pīle (Anas platyrhynchos)

Mājas kaķis (Felis catus) Kanādas lūsis (Lynx canadensis)

Pelēkais ronis (Halichoerus grypus) Mežacūka (Sus scrofa)

Poikiloterms organisms

Ķermeņa sega – spalvas

Plakani dzerokļi

Starp pirkstiem peldplēve

Filoģenētiskā koka zīmējums

mājas kaķis

Kanādas lūsis

pelēkais ronis

brūnais lācis

mājas suns

rudā lapsa
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2. Izveido filoģenētisko koku iepriekš minētajām 10 dzīvnieku sugām, izmantojot mole-
kulāros datus – alfa hemoglobīna sekvences aminoskābju secību (hemoglobin subunit 
alpha)!
• Molekulāro datu meklēšanai un atlasīšanai izmanto tīmekļa vietni https://www.ncbi.

nlm.nih.gov, izvēloties katrai sugai atbilstošo proteīna sekvenci FASTA formātā.
• Filoģenētiskā koka veidošanai lieto filoģenētiskās analīzes programmu Phylogeny.fr 

tīmekļa vietnē http://www.phylogeny.fr.

3. Salīdzinot abus filoģenētiskos kokus, kuri veidoti pēc morfoloģiskajiem un molekulāra-
jiem datiem, izvērtē katra veida datu lietderību filoģenētiskajā analīzē! 
• Kurš filoģenētiskais koks ir noderīgāks, lai noteiktu sugu evolucionāro vēsturi?  

Atbildi pamato!
• Kuru filoģenētisko koku var izmantot, lai noteiktu, kuras sugas ir visradniecīgākās? 

Atbildi pamato!

4. Formulē hipotēzi, kā mainīsies izveidotā filoģenētiskā koka topoloģija, pievienojot tam 
vēl vienu zīdītāju – pīļknābi (Ornithorhynchus anatinus)!
Pārbaudi savu hipotēzi, apkopojot 11 dzīvnieku sugu molekulāros datus un izveidojot 
atjauninātu filoģenētisko koku, un secini par izvēlēto organismu evolucionāro izcelsmi, 
izvērtējot iegūtos rezultātus!

Snieguma līmeņa apraksts. Modelēšana (1. uzdevums)

Līmenis
Kritērijs Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Modeļa izveide – 
elementu (resursu) 
izvēle*

Ar atbalstu izvēlas materiālus 
un rīkus.

Patstāvīgi izvēlas modeļa 
izveidei nepieciešamos materiālus 
un rīkus.

Patstāvīgi izvēlas un pamato 
modeļa izveidei atbilstošos 
materiālus un rīkus.

Racionāli, efektīvi un patstāvīgi izvēlas 
un pamato modeļa izveidei atbilstošos 
materiālus un rīkus.

Modeļa izveide – 
sakarību izveide 
starp elementiem*

Ar atbalstu saista modelī 
iekļautos elementus.

Patstāvīgi saista modelī iekļautos 
elementus un ar atbalstu pamato to 
saistību.

Patstāvīgi saista modelī iekļautos 
elementus un pamato to saistību.

Patstāvīgi saista modelī iekļautos 
elementus un pamato to saistību. 
Vispārina modelī iekļautos elementus uz 
citām situācijām.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.phylogeny.fr
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Līmenis
Kritērijs Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Modeļa izveide – 
elementu 
būtiskums*

Ar atbalstu izvērtē elementus 
un modelī iekļauj būtiskākās 
īpašības, raksturlielumus un/vai 
sakarības, bet to attēlojums nav 
precīzs, vai ir izvēlēti arī lieki, 
nebūtiski elementi.

Patstāvīgi izvērtē un modelī iekļauj 
būtiskākās īpašības, raksturlielumus 
un/vai sakarības, bet to attēlojums 
nav precīzs, vai ir izvēlēti arī lieki, 
nebūtiski elementi.

Patstāvīgi izvērtē un modelī 
iekļauj visas būtiskākās īpašības, 
raksturlielumus un/vai sakarības, to 
attēlojums ir precīzs.

Patstāvīgi izvērtē, pamato savu izvēli un 
modelī iekļauj visas būtiskākās īpašības, 
raksturlielumus un/vai funkcijas, to 
attēlojums ir precīzs un atbilstošs 
mūsdienu zinātnes uzskatiem.

Modeļa izvērtēšana Izvērtē modeli pēc dotiem 
kritērijiem un piedāvā modeļa 
uzlabojumus.

Patstāvīgi izvērtē modeļa trūkumus 
un priekšrocības. Piedāvā, kā 
modeli uzlabot, lai novērstu 
trūkumus.

Patstāvīgi izvērtē modeļa 
trūkumus, priekšrocības un 
lietojuma robežas, t. sk., salīdzinot 
ar citiem modeļiem, ja iespējams. 
Piedāvā, kā modeli uzlabot, lai 
novērstu trūkumus, un piedāvā vēl 
cita veida modeli, ja tas iespējams.

Patstāvīgi izvērtē modeļa trūkumus, 
priekšrocības un ierobežojumus, pamato 
pieļautās nepilnības. Piedāvā, kā modeli 
uzlabot, lai novērstu trūkumus un 
samazinātu tā ierobežojumus.

Piedāvā vēl cita veida modeli un 
salīdzina tos. Prot pāriet no viena 
modeļa uz citu lietojuma robežās.

Modeļa izmantošana 
skaidrošanai

Daļēji izmanto doto vai 
izveidoto modeli parādību 
skaidrošanai.

Izmanto doto vai izveidoto 
modeli parādību skaidrošanai, 
nepietiekami pamatojot 
kvantitatīvus un kvalitatīvus 
modeļa raksturlielumus.

Piemeklē piemērotāko modeli 
vai izmanto izveidoto modeli 
parādību skaidrošanai, balstoties 
uz kvantitatīviem un kvalitatīviem 
modeļa raksturlielumiem.

Piemeklē piemērotāko modeli 
vai izmanto izveidoto modeli 
parādību skaidrošanai, balstoties uz 
kvantitatīviem un kvalitatīviem modeļa 
raksturlielumiem un norādot, ko dotajā 
parādībā ar šo modeli nevar izskaidrot.

Komunicēšana par 
modeli

Skaidro modeļa atsevišķu 
elementu nozīmi.

Komunikācijā atspoguļo tikai 
modelēšanas procesu vai 
modeļa analīzi, aprakstot to ar 
saviem vārdiem.

Skaidro modeļa lietojuma mērķus, 
bet tikai atsevišķiem elementiem 
skaidro to nozīmi.

Komunikācijā atspoguļo gan 
modelēšanas procesu, gan modeļa 
analīzi, tomēr atspoguļojumā 
un terminoloģijas lietošanā ir 
nepilnības.

Skaidro modeļa visu elementu 
nozīmi un pamato, kādiem mērķiem 
modelis ir lietojams.

Komunikācijā pilnībā atspoguļo 
modelēšanas procesu un modeļa 
analīzi, lietojot atbilstošu 
terminoloģiju. 

Skaidro visu elementu nozīmi un 
mijiedarbību un pamato, kādiem 
mērķiem modelis ir lietojams. Nosaka un 
skaidro modeļa lietojuma robežas.

Komunikācijā ar individuālu pieeju 
pilnībā atspoguļo modelēšanas procesu 
un modeļa analīzi, lietojot atbilstošu 
terminoloģiju.

* Snieguma līmeņu aprakstā minētais vērtēšanas kritērijs šī uzdevuma vērtēšanā netiek izmantots.
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Snieguma līmeņa apraksts. Pētnieciskā darbība (1. uzdevums)

Līmenis
Kritērijs Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Hipotēzes 
formulēšana

Formulē hipotēzi bez pamatojuma 
atbilstoši izvirzītajam kvalitatīvā 
rakstura pētāmajam jautājumam.

(vai)

Neietver kvantitatīvu sakarību starp 
mainīgajiem lielumiem.

Formulē hipotēzi par kvantitatīvu 
sakarību starp lielumiem, kas apskatīta 
mācību procesā un pamatota teorijā.

(vai) 

Hipotēzes pamatojums ir nepilnīgs.

(vai)

Jaunā situācijā izmanto atbalstu, 
kurā dots atkarīgais mainīgais un 
neatkarīgais mainīgais lielums.

Jaunā situācijā formulē teorijā 
pamatotu hipotēzi, ietverot 
kvantitatīvu sakarību starp 
lielumiem.

Formulē hipotēzi 
starpdisciplināram pētījumam, 
ietverot kvantitatīvu sakarību 
starp lielumiem ar pamatojumu, 
kas iekļauj dažādu zinātnisku 
teoriju atziņas.

Darba gaitas 
plānošana

Plāno loģisku un atkārtojamu 
pētījuma darba gaitu, aprakstot to pa 
soļiem, plānā iekļaujot piederumus no 
piedāvātā saraksta, ievērojot darba 
drošības noteikumus.

Darba gaitā aprakstīts eksperiments, 
kas veikts/apskatīts mācību procesā.

(vai) 

Darba gaitā nav ietverts solis kāda 
pētījuma lielumu mērīšanai.

(vai)

Darba gaitu plāno, izmantojot atbalsta 
materiālu, kurā ir dots, kā mainīt 
neatkarīgo lielumu, kā mērīt atkarīgo 
mainīgo lielumu un kā tiks nodrošināti 
fiksētie lielumi.

Plāno loģisku un atkārtojamu 
pētījuma darba gaitu pa soļiem, 
plānā iekļaujot izvēlētos piederumus 
un ierīces, ievērojot darba drošības 
noteikumus, bet darba gaitas apraksts 
ir nepilnīgs (piemēram, laboratorijas 
trauku izmantošana, dabaszinātniskā 
terminoloģija lietota nekorekti). 

(vai)

Jaunā situācijā plāno darba gaitu, 
izmantojot atbalsta materiālu, kurā ir 
dots, kā mainīt neatkarīgo lielumu.

Plāno loģisku un atkārtojamu 
jaunas situācijas pētījuma 
darba gaitu pa soļiem, ievērojot 
darba drošības noteikumus, 
plānā iekļaujot izvēlētos 
piederumus un nepieciešamo 
mērījumu/paraugu skaitu, 
lai iegūtu drošus un ticamus 
datus.

Darba gaita uzrakstīta, 
izmantojot dabaszinātnisku 
terminoloģiju.

Plāno starpdisciplināru pētījumu, 
ievērojot loģikas un atkārtojamības 
principu, kā arī darba drošības 
noteikumus, plānā iekļaujot 
izvēlētos piederumus, metodes 
aprakstu un nepieciešamo 
mērījumu/paraugu skaitu, lai 
iegūtu drošus un ticamus datus.

Saskata alternatīvas pētījuma 
metodes, pamato savu izvēlēto 
pētījuma metodi.

Darba gaita uzrakstīta, izmantojot 
zinātnisku valodu.
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Līmenis
Kritērijs Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Eksperimentālā 
darbība un datu 
reģistrēšana

Paraugi izpētei ir doti.

Veic eksperimentu skolotāja vadībā 
vai atsevišķus eksperimentālās 
darbības soļus, ievērojot drošas darba 
metodes.

Izveidotā datu tabula neietver visus 
nepieciešamos lielumus/pazīmes.

(vai) 

Reģistrē pētījumā iegūtos datus, 
izmantojot atbalstu, kurā ir dots datu 
reģistrācijas veids.

Ar skolotāja atbalstu sagatavo izpētes 
paraugus vai izveido eksperimentālo 
iekārtu.

Veic eksperimentu, ievērojot darba 
gaitu un drošas darba metodes, bet 
piederumu lieto nepilnīgi (piemēram, 
lieto piederumus neatbilstoši to 
izmantošanas mērķim, izvēlas 
mērierīcei nepareizo mērapjomu).

(vai) 

Nestandarta situācijā nepieciešama 
instrukcija ierīču lietošanai un iekārtas 
sastādīšanai.

Nepilnīgi reģistrē pētījumā iegūtos 
kvantitatīvos un kvalitatīvos datus 
(piemēram, tabulā neietver lieluma 
mērvienības vai visus fiksētos lielumus).

Patstāvīgi sagatavo izpētes 
objektu.

Jaunā situācijā veic 
eksperimentu, kas sastāv 
no vairākiem posmiem, 
ievērojot darba gaitu, pareizi 
lieto piederumus un sastāda 
vienkāršas iekārtas.

Reģistrē iegūtos kvantitatīvos 
datus, izmantojot arī IT rīkus.

Patstāvīgi sagatavo izpētes 
objektus atbilstoši izvēlētajai 
pētījuma metodei.

Veic starpdisciplināru 
eksperimentu, ievērojot darba 
gaitu un drošas darba metodes, 
pareizi lieto vielas, laboratorijas 
traukus un piederumus, izpētes 
objektus un sastāda sarežģītas 
iekārtas.

Datu apstrāde Apstrādā pētījuma datus, pieļaujot 
būtiskas kļūdas kādā posmā, veic 
aprēķinus un attēlo datus grafikā.

(vai) 

Apstrādā pētījuma datus, izmantojot 
atbalstu, kurā ir dots, kā veikt datu 
apstrādi.

Nepilnīgi apstrādā pētījuma datus, 
pieļaujot neprecizitātes vai nebūtiskas 
kļūdas (veicot aprēķinus, attēlojot datus 
grafikā), izmantojot arī IT rīkus.

(vai) 

Pētījuma datus apstrādā, izmantojot 
atbalstu, kurā ir dots, kā veikt kādu 
datu apstrādes posmu. 

Apstrādā pētījuma datus: veic 
aprēķinus, iegūst matemātisku 
sakarību starp neatkarīgo un 
atkarīgo lielumu, attēlo datus 
grafikā, paredzot piemērotu 
nosaukumu un fizikālo lielumu 
atbilstošas mērvienības, kā arī 
izmantojot IT rīkus.

Pētījuma datu apstrādē nosaka 
korelāciju starp mainīgajiem 
lielumiem.
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Līmenis
Kritērijs Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Datu analīze Analizē pētījuma datus, pieļaujot 
būtisku kļūdu (piemēram, kļūdaini 
noformulē likumsakarību), rezultātus 
nesalīdzina ar informācijas avotiem, 
nekorekti lieto dabaszinātnisku 
terminoloģiju, fizikālo lielumu 
apzīmējumus un atbilstošas 
mērvienības.

(vai) 

Analizē pētījuma datus pēc dotā 
parauga un izmantojot piedāvātos 
informācijas avotus. 

Nepilnīgi analizē pētījuma datus, 
pieļaujot neprecizitātes, aprakstot 
pētījuma datus un atklātas 
likumsakarības, salīdzinot rezultātus 
ar informācijas avotiem, lietojot 
dabaszinātnisku terminoloģiju, fizikālo 
lielumu apzīmējumus un atbilstošas 
mērvienības.

(vai) 

Analizē pētījumā iegūtos datus, atbildot 
uz atbalsta materiālā sniegtajiem 
jautājumiem un izmantojot piedāvātos 
informācijas avotus.

Analizē pētījuma datus, 
identificējot kļūdainus datus, 
aprakstot un skaidrojot atklātas 
likumsakarības, salīdzinot 
apstrādātos datus ar izziņas 
avotiem, korekti izmantojot 
dabaszinātnisku terminoloģiju 
un fizikālo lielumu atbilstošas 
mērvienības.

Analizē pētījuma datus, 
identificējot kļūdainus datus, 
aprakstot un skaidrojot atklātas 
likumsakarības, salīdzinot 
rezultātus ar primāriem 
informācijas avotiem, izmantojot 
datubāzes. Veic datu analīzi, 
izmantojot zinātnisku valodu.

Pētījuma izvērtēšana 
un uzlabojumi

Norāda vai konstatē nebūtiskus vai 
atsevišķus eksperimenta trūkumus 
vai ierobežojumus. Ierosina 
neīstenojamus uzlabojumus.

(vai) 

Izvērtē pētījuma darba gaitu pēc dotā 
parauga un kritērijiem un piedāvā 
pētījuma uzlabojumus.

Nepilnīgi izvērtē pētījumu, pieļaujot 
neprecizitātes, aprakstot eksperimenta 
trūkumus un ierobežojumus. Ierosina 
nebūtiskus uzlabojumus, kas neietekmē 
iegūto datu ticamību un precizitāti.

(vai) 

Izvērtē pētījuma darba gaitu un 
piedāvā pētījuma uzlabojumus, atbildot 
uz atbalsta materiālā sniegtajiem 
jautājumiem.

Izvērtē pētījuma darba gaitu 
(izvēlēto mērierīču un izvēlētās 
eksperimentālās metodes 
ierobežojumus), datu ticamību 
un precizitāti, iespējamos 
kļūdu avotus un piedāvā 
pētījuma reālus, konkrētus 
uzlabojumus attiecībā uz 
identificētajiem trūkumiem un 
ierobežojumiem.

Izvērtē starpdisciplināra 
pētījuma darba gaitu, mērījumu 
ticamību, iespējamos kļūdu 
avotus un nosaka datu analīzes 
ierobežojumus (mērījuma kļūda, 
paraugu izlases veidošanas 
neprecizitātes), piedāvā 
uzlabojumus vai citus reālus, 
konkrētus risinājuma veidus 
(piemēram, cita metode, citas 
ierīces).
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Līmenis
Kritērijs Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Secinājumi un 
argumentācija

Nepilnīgi saista pētāmo jautājumu 
un/vai hipotēzi ar iegūtajiem 
rezultātiem, formulējot secinājumus 
par saskatītajām likumsakarībām.

Formulē secinājumus atbilstoši 
pētāmajam jautājumam un/vai 
hipotēzei un iegūtajiem rezultātiem.

Formulē secinājumus, veidojot 
pierādījumos balstītus 
zinātniskus argumentus 
atbilstoši pētāmajam 
jautājumam un/vai hipotēzei 
un iegūtajiem rezultātiem, un/
vai formulē vispārinājumus 
pētījumā.

Formulē secinājumus, veidojot 
pierādījumos balstītus zinātniskus 
argumentus atbilstoši pētāmajam 
jautājumam un/vai hipotēzei un 
iegūtajiem rezultātiem, un/vai 
vispārinājumus pētījumā.

Apraksta secinājumu 
ierobežojumus, atsaucoties uz 
pierādījumu trūkumu.
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Metodiskais komentārs 

Vērtējot izpratni 1. apakšuzdevumā, aicinājums izmantot dotos vērtēšanas kritērijus:
• izveidotā filoģenētiskā koka precizitāte attiecībā pret konkrēto sugu un fenotipisko 

pazīmju savstarpējo atbilstību;
• filoģenētiskā koka modelī norādīto “mezglu” un “zaru” izvietojuma precizitāte, lai skaid-

rotu konkrēto sugu kopīgos priekštečus un savstarpējās evolucionārās attiecības.
  
Vērtējot pētnieciskās darbības prasmes 2. apakšuzdevumā, aicinājums izmantot dotos vēr-
tēšanas kritērijus:
• atlasīto datu atbilstība un precizitāte;
• izveidotā filoģenētiskā koka atbilstība un precizitāte.

Vērtējot modelēšanas prasmi 3. apakšuzdevumā, aicinājums izmantot snieguma līmeņa 
apraksta “Modelēšana” kritērijus: 
• modeļa izvērtēšana;
• modeļa izmantošana skaidrošanai;
• komunicēšana par modeli.

Vērtējot pētnieciskās darbības prasmes 4. apakšuzdevumā, aicinājums izmantot snieguma 
līmeņa aprakstā “Pētnieciskā darbība” iekļautos kritērijus. 

Tā kā 2. apakšuzdevuma izpildē iekļauta dažādu lietojumprogrammu izmantošana, tad 
norādīti skolēna darbības soļi atbilstoši dotajām norādēm uzdevumā.

Darba gaita
• Molekulāro datu meklēšana un atlasīšana tīmekļa vietnē https://www.ncbi.nlm.nih.gov.

1. Atvērt tīmekļa vietni https://www.ncbi.nlm.nih.gov (sk. 1. attēlu) un sadaļā Popular 
Resources izvēlēties apakšsadaļu Protein.

1. attēls. Tīmekļa vietnes skats

2. Meklēšanas logā ierakstīt interesējošā proteīna nosaukumu (angļu valodā) un sugas 
nosaukumu (latīņu valodā) un spiest Search (sk. 2. attēlu ).

2. attēls. Interesējošā proteīna meklēšanas piemērs

https://www.ncbi.nlm.nih.gov
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
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3. No piedāvātajām proteīna sekvencēm izvēlēties pēc nosaukuma atbilstošāko, sek-
vences turpmākai lietošanai izvēloties FASTA formātu (sk. 3. attēlu).

3. attēls. FASTA formāta izvēles piemērs

4. Sekvenci (ar uzrakstiem) iekopēt programmā Notepad, sameklētās sekvences kopējot 
vienu zem otras (sk. 4. attēlu).

 

4. attēls. Izvēlēto sekvenču piemērs

• Filoģenētiskā koka veidošana filoģenētiskās analīzes programmā Phylogeny.fr tīmekļa 
vietnē http://www.phylogeny.fr.
1. Atvērt tīmekļa vietni http://www.phylogeny.fr un sadaļā Phylogeny Analyses izvē-

lēties apakšsadaļu One Click.
2. Programmatūras logā iekopēt visas 10 sekvences (sk. 5. attēlu).

5. attēls. Sekvenču iekopēšanas piemērs

http://www.phylogeny.fr
http://www.phylogeny.fr
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2. uzdevums 
Gēnu darbība

Sasniedzamais rezultāts: skaidro gēna darbību (replikācija, transkripcija), lai noteiktu 
translāciju un ģenētisko kodu aminoskābju secību.

Uzdevums
Iepazīsties ar situācijas aprakstu un izpildi uzdevumus!

Situācijas apraksts
Cistiskā fibroze (CF) ir viena no biežākajām autosomāli recesīvajām slimībām. Tās cēlonis ir 
mutācijas gēnā, kas kodē CFTR (Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) pro-
teīnu, veidojot anjonu kanālu šūnā.
CFTR proteīns ir transmembrānas plazmatiskās membrānas (PM) proteīns ar 12 trans-
membrānas domēniem, kas veido anjonu kanālu. Proteīns tiek ekspresēts dažādu audu 
šūnās. CFTR proteīns ir galvenais Cl- transportētājs caur šūnas membrānu (sk. 1. attēlu), bet 
ietekmē arī citu jonu transportu, tādējādi regulējot šķidruma līdzsvaru gļotādu membrānās. 
Ja notiek proteīna mutācija, tā traucē jonu plūsmu, tāpēc šūnas producē biezas un blīvas 
gļotas. Šādas blīvas gļotas producē gan elpceļu epitēlijšūnas, gan gremošanas, gan dzimum-
sistēmas epitēlijšūnas. Tāpēc CF gadījumā ir skartas daudzas orgānu sistēmas, bet vispirms 
simptomus novēro elpošanas sistēmā kā elpošanas grūtības, biežu pneimoniju un bronhītu.

1. attēls. Hlora jonu transports caur plazmatisko membrānu
(Attēls pielāgots, avots: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CFTR_protein_structure_
scheme_02.svg)

1. Veic gēnā esošās informācijas pārrakstīšanu uz mRNS, ievērojot komplimentaritāti, ja 
gēna CFTR references fragmenta secība ir 3’ TAC TTC GTC CTG GGT TTG GAC GGG 
ATT 5’!

2. Uzraksti, kā sauc šo procesu un kurā šūnas struktūrā šis process notiek!

3. Uzraksti aminoskābju secību polipeptīdā, ko nosaka iepriekš minētais mRNS, izmantojot 
RNS ģenētisko kodu tabulu (sk. 2. attēlu)!

Šūnas ārpuse

Šūnas iekšpuse

R – regulējošais domēns

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CFTR_protein_structure_scheme_02.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CFTR_protein_structure_scheme_02.svg
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2. attēls. RNS ģenētiskā kodu tabula
(Attēls pielāgots, avots: https://www.researchgate.net/figure/The-RNA-codon-table_
fig3_269643712)

4. Iepazīsties ar doto informāciju un izpildi prasīto!
Juris bieži slimo ar bronhītu un pneimoniju. Viņam ir pastāvīgs klepus ar krēpām, kas 
dažreiz grūti atkrēpojas. Fiziskas slodzes laikā trūkst elpas. 
Pēc konsultācijas ar ārstu tiek veikta gēna CFTR sekvenēšana (gēna secības noteikšana). 
Ir noteikta pacienta gēna CFTR secība:
3’ TAC TTC ATC CTG GGT TTG GAC GGG ATT 5’. 

Salīdzini šo CFTR gēna secību ar iepriekš doto references CFTR gēna secību un skaidro, 
kādas pārmaiņas notikušas šajā pašā fragmentā – 
3’ TAC TTC GTC CTG GGT TTG GAC GGG ATT 5’!
Uzraksti aminoskābju secību un nosaki, kādas pārmaiņas ir notikušas pacientam sin-
tezētajā polipeptīdā!
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Pareizās atbildes

1. 5` AUG AAG CAG GAC CCA AAC CUG CCC UAA 3`.
2. Transkripcijas process notiek kodolā.
3. Met Lys Gln Asp Pro Asn Leu Pro.
4. Met Lys. Sintezētajā polipeptīdā Jurim aminoskābju skaits neatbilst normai.
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3. uzdevums
Pazīmju iedzimšanas likumsakarības

Sasniedzamais rezultāts: prognozē divu vai vairāku pazīmju iedzimšanu nākamajās 
paaudzēs, aprēķinot pārmantojamās pazīmes pārmantošanas varbūtību pētāmajā grupā, 
analizējot ciltskoka modeli un lietojot ģenētikas apzīmējumus.

Uzdevums
Iepazīsties ar situācijas aprakstu un izpildi uzdevumus!

Situācijas apraksts
Vienas dzimtas pārstāvjiem ir raksturīgas šādas pazīmes: vaigu bedrītes un vaigam pieau-
gušas auss ļipiņas vai brīvas auss ļipiņas. 
Šīs pazīmes ar līdzīgu sastopamības biežumu novēro abiem dzimumiem.

1. Pamato, vai dotās pazīmes ir saistītas ar dzimumhromosomām!

2. Iepriekš minētajā dzimtā ir novērots – ja vienam no vecākiem ir vaigu bedrītes, tad arī viņu 
pēcnācējiem bieži ir vaigu bedrītes. Ja vecākiem nav šīs pazīmes, arī viņu bērniem tās nav. 
Līdzīgi novērojumi ir arī par otro pazīmi – vaigam pieaugušu vai nepieaugušu auss ļipiņu. 
Ja vienam no vecākiem auss ļipiņa ir brīva, otram – pieaugusi, tad bieži arī bērni ir ar brīvu 
auss ļipiņu. Ja abiem vecākiem auss ļipiņa ir pieaugusi, tad viņu bērniem ir tāpat.

Pamato, kā iedzimst dotās pazīmes, izmantojot ģenētikas apzīmējumus un krustošanas 
shēmu visiem iespējamajiem variantiem!

3. Iepriekš minētajā dzimtā Arturam ir vaigu bedrītes un brīva auss ļipiņa, bet viņa sievai 
Annai nav bedrīšu un auss ļipiņa ir pieaugusi. Šī pāra dēlam Emīlam ir vaigu bedrītes un 
auss ļipiņa ir pieaugusi, bet meitai Lindai nav vaigu bedrīšu un auss ļipiņa ir brīva.
Izveido ģenealoģisko ciltskoku Artura un Annas ģimenei, pierakstot vecāku un bērnu 
genotipus abām dotajām pazīmēm! Ciltskoku un genogrammu grafiskai veidošanai var 
izmantot programmu GenoPro (pieejams: https://genopro.com/lv/).

4. Izmantojot izveidoto ciltskoku, secini par varbūtību Annas un Artura nākamajam bēr-
nam piedzimt ar tādām pašām auss ļipiņām un vaigu bedrītēm kā kādam no ģimenes 
locekļiem! Izvēlies pareizo atbildi un apvelc tās burtu!
a) Annai
b) Arturam
c) Emīlam
d) Lindai

https://genopro.com/lv/


Bioloģija II

57© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

4. pielikums

Snieguma līmeņa apraksts (1.–2. apakšuzdevums)

Līmenis
Kritērijs Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Datu analīze un 
interpretācija

Izmantojot pieejamos datus, 
saskatītas un aprakstītas 
vienkāršas sakarības.

Izmantojot pieejamos datus, 
saskatītas un skaidrotas vienkāršas 
sakarības.

Apkopotie dati analizēti un 
skaidrotas sakarības, izmantojot 
bioloģijas terminoloģiju un 
ģenētikā pieņemtos apzīmējumus. 

Apkopotie dati analizēti un skaidrotas 
sakarības, izmantojot bioloģijas un citu 
nozaru terminoloģiju un nozīmīgās 
idejas, kā arī ģenētikā pieņemtos 
apzīmējumus. 

Snieguma līmeņa apraksts (3. apakšuzdevums)

Līmenis
Kritērijs Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Datu analīze un 
interpretācija 

Izmantojot pieejamos datus, 
saskatītas un daļēji vai neprecīzi 
attēlotas iedzimtas pazīmes, 
neizmantojot ģenētikā pieņemtos 
apzīmējumus.

Izmantojot pieejamos datus, 
saskatītas un attēlotas iedzimtas 
pazīmes. Ģenētikā pieņemtie 
apzīmējumi izmantoti neprecīzi, vai 
to daļēji trūkst.

Apkopotie dati analizēti, saskatītas 
un attēlotas visas dotās iedzimtās 
pazīmes, precīzi izmantojot 
ģenētikā pieņemtos apzīmējumus. 

Apkopotie dati analizēti, saskatītas 
un attēlotas visas dotās iedzimtās 
pazīmes, precīzi izmantojot ģenētikā 
pieņemtos apzīmējumus. Ar individuālu 
radošu pieeju veidots ciltskoks ir glīti 
noformēts, precīzs un vizuāli pievilcīgs.

Snieguma līmeņu apraksts (4. apakšuzdevums)

Līmenis
Kritērijs Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Secinājumi Veido secinājumus, kuri demonstrē 
virspusēju izpratni par problēmu.

Secinājumi ietver nepamatotus 
apgalvojumus.

Veido secinājumus, kuri ir 
saistīti ar problēmu un pamatoti 
ar datiem/informāciju no 
pieejamajiem avotiem.

Secinājumos vērojamas dažas 
kļūdas, vai tie ir nepilnīgi.

Veido skaidrus, ar problēmu 
saistītus, loģiskus, pamatotus un 
pierādījumos (pieejamie dati un 
informācija) balstītus secinājumus.

Veido skaidrus, ar problēmu saistītus, 
loģiskus un pierādījumos balstītus 
secinājumus.

Apraksta secinājumu ierobežojumus, 
atsaucoties uz nepieciešamo 
pierādījumu trūkumu.
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Pareizās atbildes

1. Visticamāk, šie gēni atrodas autosomās.
2. Vaigu bedrītes un brīva auss ļipiņa ir dominantās pazīmes, bet vaigu bedrīšu neesamība 

un pieaugusi auss ļipiņa – recesīvās. A – vaigu bedrītes, a – bedrīšu nav, B – brīva auss 
ļipiņa, b – pieaugusi auss ļipiņa.

3. Artura genotips ir AaBb, Annas – aabb, Emīla – Aabb, Lindas – aaBb.
4. Visos gadījumos varbūtība ir ¼.
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4. uzdevums
Gēnu pārveidošanas tehnoloģijas

Sasniedzamais rezultāts: 
• skaidro ar piemēriem gēnu pārveidošanas tehnoloģijas (CRISPR/Cas9, ZFN, TALEN), lai 

prognozētu metožu lietošanu pētniecībā un klīniskajā praksē; 
• skaidro organismu šūnu pārveidošanas tehnoloģiju (CRISPR/Cas9, ZFN, TALEN) efekti-

vitāti, izmantojot pamatotus un ticamus pierādījumus.

Uzdevums
Izmantojot doto situācijas aprakstu, attēlā un 1. un 2. tabulā sniegto informāciju, skaidro, 
kāpēc CRISPR/Cas9 uzskatāma par labāku gēnu pārveidošanas metodi pētniecībā un klī-
niskajā praksē nekā cinka pirkstu nukleāzes (ZFN) vai transkripcijas aktivatoram līdzīgās 
efektora nukleāzes (TALEN)!

Situācijas apraksts 
Ar gēnu rediģēšanas metodi pētnieki var pārmainīt daudzu organismu DNS, ieskaitot augus, 
baktērijas un dzīvniekus. Šī tehnoloģija nodrošina precīzu DNS segmenta izgriešanu un 
vēlamā DNS segmenta ielīmēšanu. Šobrīd pasaulē biežāk izmantotās gēnu pārveidošanas 
metodes ir cinka pirkstu nukleāzes (ZFN), transkripcijas aktivatoram līdzīgās efektora nuk-
leāzes (TALEN) un CRISPR/Cas9 (Clustered regularly interspaced short palindromic repeat). 
ZFN ir veidotas tā, lai atpazītu visas 64 iespējamās DNS tripletu kombinācijas. Katra ZFN, 
ievērojot komplementaritātes principu, atpazīst un piestiprinās pie 3–6 nukleotīdu triple-
tiem nepieciešamās genoma DNS sekvences sākumā un beigās. Nukleāze “pārgriež” DNS 
vajadzīgajā vietā. TALEN darbojas pēc līdzīga principa, vienīgi tripletu vietā TALEN atpazīst 
un piestiprinās pie atsevišķiem nukleotīdiem, un tad nukleāze “pārgriež” DNS vajadzīgajā 
vietā. Savukārt CRISPR/Cas9 sistēmā darbojas mazas RNS molekulas (RNS “gids”), kas 
satur rediģējamajai DNS komplementāras secības, un Cas9 enzīms, kas “pārgriež” genoma 
DNS vajadzīgajā vietā (sk. 1. attēlu) pirms PAM (protospacer adjacent motif) sekvences.

Papildu informācija
Uzdevuma veidošanai izmantots 2020. gada 3. janvāra “Nature” apskata raksts (pieejams: 
https://www.nature.com/articles/s41392-019-0089-y).

Video par gēnus pārveidojošo nukleāžu darbības principu (pieejams: https://www.youtube.
com/watch?v=zDkUFzZoQAs).
Video par CRISPR/Cas9 darbības principu (pieejams: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=4YKFw2KZA5o).

Attēls. DNS dubultspirāles pārgriešana, izmantojot ZFN, TALEN un CRISPR/Cas9. DNS dubultspirāles 
atjaunošana (reparācija), izmantojot ne-homologo galu savienošanu (NEHJ) un homoloģijas vadīto 
reparāciju (HDR) (Attēls pielāgots, avots: https://www.nature.com/articles/s41392-019-0089-y/
figures/1)

Nukleāze

Nukleāze

PAM sekvence

Cas9
  nukleāze20 bp mērķa 

   sekvence

RNS “gids”

Cinka pirksti

DNS dubultspirāles pārgriešana DNS dubultspirāles labošana

Delēcija

Insercija

VAI

Donora DNS

Precīza pārveidošana (modifikācija)

TALE

https://www.nature.com/articles/s41392-019-0089-y
https://www.youtube.com/watch?v=zDkUFzZoQAs
https://www.youtube.com/watch?v=zDkUFzZoQAs
https://www.youtube.com/watch?v=4YKFw2KZA5o
https://www.youtube.com/watch?v=4YKFw2KZA5o
https://www.nature.com/articles/s41392-019-0089-y/figures/1
https://www.nature.com/articles/s41392-019-0089-y/figures/1
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1. tabula. ZFN, TALEN un CRISPR/Cas9 raksturojošie faktori
(Tabula pielāgota, avots: https://www.nature.com/articles/s41392-019-0089-y/tables/1)

Faktors Cinka pirkstu nukleāzes (ZFN) Transkripcijas aktivatoram līdzīgās 
efektora nukleāzes (TALEN) CRISPR/Cas9

Atpazīšanas vieta Cinka pirkstu proteīns. TALE proteīna atkārtojums. Vienpavediena RNS “gids”.

Modifikācijas veids Fok1 nukleāze. Fok1 nukleāze. Cas9 nukleāze.

Mērķa sekvences izmērs 9-18 bp katram ZFN monomēram; 
18-38 bp ZFN pārim.

14-20 bp katram TALEN monomēram; 
28-40 bp TALEN pārim.

20 bp “gida” sekvence + PAM sekvence 
(PAM – Protospacer adjacent motif – īsa 
DNS sekvence (2-6 bp), kas seko tam 
DNS reģionam, kuru plānots šķelt ar 
CRISPR/Cas9 sistēmu).

Specifiskums Darbojas arī tad, ja ir neliels skaits pozīciju 
neatbilstību.

Darbojas arī tad, ja ir neliels skaits pozīciju 
neatbilstību.

Darbojas arī tad, ja ir pozīciju/vairākas 
secīgas neatbilstības.

Mērķa ierobežojumi Grūti mērķēt uz vietām, kur nav daudz 
guanīna (G) slāpekļa bāzu.

Katram TALEN monomēram 5’ mērķa 
slāpekļa bāzei jābūt timīnam (T).

Mērķa vietai jāatrodas pirms PAM 
sekvences.

Inženierijas grūtības Nepieciešama proteīnu inženierija. Nepieciešamas kompleksas molekulārās 
klonēšanas metodes.

Izmanto standarta molekulārās klonēšanas 
procedūras un oligomēru sintēzi.

https://www.nature.com/articles/s41392-019-0089-y/tables/1
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2. tabula. Gēnu pārveidošanas klīnisko pētījumu piemēri slimību ārstēšanā ar ZFN, TALEN un CRISPR/Cas9
(Tabula pielāgota, avots: https://www.nature.com/articles/s41392-019-0089-y/tables/2)

Gēnu pārveidošanas metode Slimība Mērķa gēns Pārveidotās šūnas

ZFN HIV-1 infekcija CCR5 CD4 + T šūnas

Mukopolisaharidoze I IDS Hepatocīti

Hemofīlija B Faktora IX gēns Hepatocīti

Ļaundabīga glioma IL13Ralpha2 CD8 + T šūnas

TALEN Akūta limfoblastu leikēmija CD52, TRAC CAR T šūnas

Ar HPV saistīta cervikālā 
intraepiteliālā neoplāzija

HPV16/18 E6/E7 Epitēlija šūnas

CRISPR/Cas9 Plaušu vēzis ar metastāzēm PDCD1 T šūnas

Nieru šūnu carcinoma ar metastāzēm PDCD1 T šūnas

T šūnu leikēmija vai limfoma CD7, CD28 CAR T šūnas

Sirpjveida šūnu slimība BCL11A CD34 + hematopoētiskās cilmes šūnas

1. tipa neirofibromatoze NF1 Inducētas pluripotentas cilmes šūnas

EBV pozitīvs vēzis PDCD1 T šūnas

https://www.nature.com/articles/s41392-019-0089-y/tables/2
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Snieguma līmeņa apraksts. Skaidrošana (4. uzdevums)

Līmenis
Kritērijs Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Apgalvojums Apgalvojums ietver 
aprakstu, t. sk. atbildi uz 
pētījuma jautājumu, kurā 
konstatēti viens vai vairāki 
fakti par procesa, notikuma, 
parādību norisi, izmaiņām 
u. c.

Apgalvojums apraksta cēloņsakarības, 
t. sk. atbilstošu, bet neskaidru/
nepilnīgu atbildi uz pētījuma 
jautājumu, parādot kvalitatīvas un/
vai kvantitatīvas sakarības starp viena 
faktora ietekmi uz procesu, notikumu, 
parādību (starp atkarīgo un neatkarīgo 
mainīgo).

Apgalvojums apraksta cēloņsakarības, 
t. sk. precīzu un skaidru atbildi 
uz pētījuma jautājumu, parādot 
kvalitatīvu un/vai kvantitatīvu 
sakarību starp viena faktora ietekmi 
uz procesu, notikumu, parādību 
(starp atkarīgo un neatkarīgo 
mainīgo) un ietverot zinātnes nozarei 
atbilstošus jēdzienus un stilu.

Apgalvojums apraksta cēloņsakarības, 
t. sk. precīzu atbildi uz pētījuma 
jautājumu, parādot kvalitatīvu un/
vai kvantitatīvu sakarību starp 
vairākiem faktoriem un to ietekmi 
uz procesu, notikumu, parādību, arī 
starpdisciplinārām problēmām. 

Apgalvojums ietver zinātnes nozarēm 
atbilstošus jēdzienus un stilu.

Pierādījumi* Skaidrojums ietver 
apgalvojumam atbilstošus, 
bet pieredzē vai zemas 
ticamības datu vai 
informācijas avotos balstītus 
pierādījumus.

Skaidrojums ietver apgalvojumam 
atbilstošus un ticamus, bet 
nepilnīgus pierādījumus (pierādījumu 
apjoms vai kvalitāte ir nepietiekama) – 
datus vai informāciju, kura iegūta 
no viena avota, t. sk. saviem vai 
citu veiktiem eksperimentiem, 
novērojumiem un pētījumiem.

Skaidrojums ietver apgalvojumam 
atbilstošus un ticamus pierādījumus – 
datus vai informāciju, kuri iegūti 
no viena avota, t. sk. saviem vai 
citu veiktiem eksperimentiem, 
novērojumiem, pētījumiem, 
simulācijām, kā arī modeļiem un 
teorijām.

Skaidrojums ietver apgalvojumam 
atbilstošus, pietiekamus un ticamus 
pierādījumus, kuri iegūti vairākos, arī 
dažādu nozaru avotos, t. sk. saviem 
vai citu veiktiem eksperimentiem, 
novērojumiem, simulācijām u. c. 
avotiem.

Atbilstošās situācijās tiek skaidroti 
pierādījumu trūkumi vai to dažādā 
nozīme.

Pamatojums Skaidrojums ietver 
neskaidru spriedumu, kurš 
demonstrē, kā vai kāpēc 
daži no pierādījumiem 
pamato izvirzīto 
apgalvojumu.

Skaidrojums ietver loģisku 
spriedumu, kurš demonstrē, kā un 
kāpēc pierādījumi pamato izvirzīto 
apgalvojumu, izmantojot nozares 
idejas.

Skaidrojums ietver loģisku 
spriedumu, kurš demonstrē, kā un 
kāpēc pierādījumi pamato izvirzīto 
apgalvojumu, izmantojot nozares 
idejas, matemātisko instrumentāriju, 
teorijas, modeļus, shēmas u. c.

Pamatojumā lietota zinātniskā valoda 
un stils.

Skaidrojums ietver loģisku 
spriedumu, kurš demonstrē, kā 
un kāpēc pierādījumi pamato 
izvirzīto apgalvojumu, izmantojot 
vairāku nozaru idejas, matemātisko 
instrumentāriju, teorijas, modeļus, 
shēmas u. c.

* Ne visos uzdevumos/jautājumos var tikt nodrošināta iespēja izvērtēt pierādījumus, tādos gadījumos skaidrojums sastāvēs tikai no apgalvojuma un pamatojuma.
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Metodiskais komentārs

Iespējamā atbilde

CRISPR/Cas9 uzskatāma par labāku gēnu pārveidošanas metodi pētniecībā un klīnis-
kajā praksē nekā cinka pirkstu nukleāzes (ZFN) vai transkripcijas aktivatoram līdzīgās efek-
tora nukleāzes (TALEN), jo tai ir vieglāk izveidot mērķa atpazīšanas vietu un piemīt mazāks 
specifiskums.

Kā ZFN, tā TALEN darbības princips balstās uz proteīnu/DNS atpazīšanu, tāpēc jāveic 
vai nu proteīnu inženierija, vai kompleksa molekulārā klonēšana. Savukārt CRISPR/Cas9 
nepieciešamo DNS sekvenci atrod ar RNS “gidu”, kura izveidei izmanto standarta klonēša-
nas procedūras un oligosintēzi.

ZFN un TALEN darbojas arī tad, ja ir neliels skaits pozīciju neatbilstību DNS, taču 
CRISPR/Cas9 ir efektīvs pat tajos gadījumos, kad neatbilstības ir vairākas. Tas tādēļ, ka ZFN 
ir grūti mērķēt uz DNS vietām, kur nav daudz guanīna slāpekļa bāzu, bet katram TALEN 
monomēram 5’ mērķa slāpekļa bāzei jābūt timīnam (T). CRISPR/Cas9 mērķa vietai vienkārši 
jāatrodas pirms PAM sekvences jeb 2-6 bp īsas DNS sekvences, kas seko tam DNS reģio-
nam, kuru plānots šķelt ar CRISPR/Cas9 sistēmu.

No šīs informācijas var vispārināt, ka CRISPR/Cas9 izveides process ir ātrāks un vien-
kāršāks, jo nav jāizmanto kompleksas inženierijas un klonēšanas metodes, kā arī to izman-
tošanas iespējas ir plašākas, jo ir mazāks DNS piesaistes vietas specifiskums. Par to liecina 
arī klīnisko pētījumu lielāka daudzveidība, salīdzinot ar ZFN un TALEN. Ar ZFN līdz šim vai-
rāk klīnisko pētījumu veikts hepatocītos un T šūnās. TALEN klīniskajos pētījumos izmantots 
maz, ir piemēri par epitēlija un T šūnām. Savukārt CRISPR/Cas9 izmantošana klīniskajos 
pētījumos bijusi biežāka, īpaši saistībā ar vēža attīstību, veicot gēnu pārveidošanu T šūnās 
un divu veidu cilmes šūnās.

Kā ieraudzīt labu atbildi?

Dabaszinātniskas parādības skaidrojuma struktūra ir apgalvojuma izteikšana un pierā-
dījumu sniegšana, lai to pamatotu.

Šajā piemērā skaidrošanas prasme augstākajā līmenī atsedz:
• zināšanas par gēnu pārveidošanas tehnoloģiju darbības principu un izmantošanas 

iespējām (ZFN, TALEN un CRISPR/Cas9);
• skaidrojumu, kurā ietver apgalvojumam atbilstošus un ticamus pierādījumus, izmantojot 

doto informāciju un datus (par tehnoloģiju darbības principu, to izveidi ietekmējošajiem 
faktoriem un klīnisko pētījumu piemēriem);

• skaidrojumu, kurā ietver loģisku spriedumu, kas demonstrē, kā un kāpēc pierādījumi 
pamato izvirzīto apgalvojumu (kā tehnoloģiju raksturojošie faktori ietekmē to izmanto-
šanas iespējas klīniskajos pētījumos).

Augstākajā apguves līmenī sagaidāms, ka skolēns spēj pats salikt kopā vairākus atseviš-
ķus konceptus (šeit – gēna pārveidošanas metožu raksturojošie faktori un klīnisko pētījumu 
daudzveidība), lai skaidrotu kompleksu situāciju.
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5. uzdevums
Plazmatiskā membrāna

Sasniedzamais rezultāts: 
• izmanto šūnas plazmatiskās membrānas modeli, lai skaidrotu vielu iekļūšanu šūnā; 
• izvērtē modeļu atbilstību dotajai situācijai – norāda to priekšrocības un trūkumus; 
• pilnveido izvēlēto doto modeli, lai skaidrotu konkrētu vielu iekļūšanu šūnā; 
• veido plazmatiskās membrānas modeli, lai skaidrotu glikozes aktīvo transportu.

Uzdevums
Iepazīsties ar situācijas aprakstu un izpildi uzdevumus!

Situācijas apraksts
Skolēni skaidroja atkarību izraisošo vielu iekļūšanu mutes dobuma gļotādas epitēlija šūnās, 
piedāvājot dažādus plazmatiskās membrānas modeļus (sk. skolēnu piedāvātos attēlus).

Skolēna A piedāvātais modelis Skolēna B piedāvātais modelis Skolēna C piedāvātais modelis

Attēls (A) pielāgots, avots: https://www.researchgate.net/figure/a-current-representation-of-the-plasma-membrane-showing-the-same-basic-fluid-mosaic-model_fig49_322724678)
Attēli (B, C) pielāgoti, avots: https://ib.bioninja.com.au/standard-level/topic-1-cell-biology/13-membrane-structure/membrane-models.html

1. Iepazīstoties ar informāciju par nikotīnu, izvērtē, kurš no skolēnu piedāvātajiem mode-
ļiem ir piemērotākais, lai skaidrotu visus iespējamos nikotīna iekļūšanas veidus mutes 
gļotādas šūnās! Pamato savu izvēli!

Informācija par nikotīnu 
Nikotīns ir atkarības viela, kas nonāk cilvēka mutes dobumā, gan smēķējot tabaku, gan 
izmantojot bezdūmu tabaku – zelējot tabakas spilventiņus. Nikotīna (C₁₀H₁₄N₂) mole-
kula ir salīdzinoši neliela (molmasa – 162,23 g/mol), lipofīla. Nikotīna molekulas, kas 

https://www.researchgate.net/figure/a-current-representation-of-the-plasma-membrane-showing-the-same
https://ib.bioninja.com.au/standard-level/topic-1-cell-biology/13-membrane-structure/membrane-models
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iekļūst mutē ar zelējamo tabaku, ir neitrālas (nav jonizētas) – to nodrošina izstrādā-
jumam pievienotās vielas, kas rada sārmainu vidi. Savukārt dažādu cigarešu dūmos 
nikotīns ir sastopams gan neitrālā, gan jonizētā formā. Neitrālās nikotīna molekulas no 
ieelpotajiem tabakas dūmiem nosēžas uz mutes gļotādas virsmas un jonizējas, jo uz 
gļotādas virsmas ir ūdens molekulas. 
Kādas ir izvēlētā modeļa priekšrocības konkrētajā situācijā, salīdzinot ar pārējiem mode-
ļiem? 
Kā izvēlēto modeli var uzlabot, lai to izmantotu skaidrošanai konkrētajā situācijā? Papil-
dini izvēlēto modeli!

2. Ņemot vērā informāciju par glikozi, izvērtē, vai izvēlēto modeli var izmantot, lai izskaid-
rotu glikozes iekļūšanu mutes gļotādas šūnās! Pamato atbildi!

Informācija par glikozi
Glikoze ir ūdenī šķīstoša viela ar saldu garšu. Glikozes molekula (C₆H₁₂O₆) ir salīdzinoši 
liela (molmasa – 180,156 g/mol). Brīvā veidā sastopama dažos augļos un medū. Gliko-
zes absorbcijai mutes dobumā netiek patērēta šūnas enerģija. Savukārt dažādu orga-
nisma audu šūnās glikozei ir raksturīgs arī aktīvais vielu transporta veids.

Veic papildu izpēti par glikozes aktīvo transportu klīniski vesela cilvēka organismā, 
izmantojot izziņas avotus!

Kādi aktīvie vielu transporta veidi raksturīgi glikozei dažādos organisma audos? Kā tie 
saistīti ar audu funkcionālajām īpašībām?
Ar kādu plazmatiskās membrānas modeļa palīdzību tos varētu raksturot?
Izveido atbilstošu modeli!

Snieguma līmeņa apraksts. Modelēšana (5. uzdevums)

Līmenis
Kritērijs Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Modeļa izveide – 
elementu (resursu) 
izvēle*

Ar atbalstu izvēlas materiālus un 
rīkus.

Patstāvīgi izvēlas modeļa 
izveidei nepieciešamos materiālus 
un rīkus.

Patstāvīgi izvēlas un pamato 
modeļa izveidei atbilstošus 
materiālus un rīkus.

Racionāli, efektīvi un patstāvīgi izvēlas 
un pamato modeļa izveidei atbilstošus 
materiālus un rīkus.

Modeļa izveide – 
sakarību izveide 
starp elementiem*

Ar atbalstu saista modelī iekļautos 
elementus.

Patstāvīgi saista modelī iekļautos 
elementus un ar atbalstu pamato 
to saistību.

Patstāvīgi saista modelī iekļautos 
elementus un pamato to saistību.

Patstāvīgi saista modelī iekļautos 
elementus un pamato to saistību. 
Vispārina modelī iekļautos elementus 
uz citām situācijām.

Modeļa izveide – 
elementu 
būtiskums*

Ar atbalstu izvērtē elementus un 
modelī iekļauj būtiskākās īpašības, 
raksturlielumus un/vai sakarības, 
bet to attēlojums nav precīzs, 
vai ir izvēlēti arī lieki, nebūtiski 
elementi.

Patstāvīgi izvērtē un modelī 
iekļauj būtiskākās īpašības, 
raksturlielumus un/vai sakarības, 
bet to attēlojums nav precīzs, 
vai ir izvēlēti arī lieki, nebūtiski 
elementi.

Patstāvīgi izvērtē un modelī 
iekļauj visas būtiskākās īpašības, 
raksturlielumus un/vai sakarības, 
to attēlojums ir precīzs.

Patstāvīgi izvērtē, pamato savu izvēli 
un modelī iekļauj visas būtiskākās 
īpašības, raksturlielumus un/vai 
funkcijas, to attēlojums ir precīzs 
un atbilstošs mūsdienu zinātnes 
uzskatiem.
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Līmenis
Kritērijs Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Modeļa izvērtēšana Izvērtē modeli pēc dotiem 
kritērijiem un piedāvā modeļa 
uzlabojumus.

Patstāvīgi izvērtē modeļa 
trūkumus un priekšrocības. 
Piedāvā, kā modeli uzlabot, lai 
novērstu trūkumus.

Patstāvīgi izvērtē modeļa 
trūkumus, priekšrocības un 
lietojuma robežas, t. sk., salīdzinot 
ar citiem modeļiem, ja iespējams. 
Piedāvā, kā modeli uzlabot, lai 
novērstu trūkumus, un piedāvā vēl 
cita veida modeli, ja tas iespējams.

Patstāvīgi izvērtē modeļa trūkumus, 
priekšrocības un ierobežojumus, 
pamato pieļautās nepilnības. 
Piedāvā, kā modeli uzlabot, lai 
novērstu trūkumus un samazinātu tā 
ierobežojumus.

Piedāvā vēl cita veida modeli un 
salīdzina tos. Prot pāriet no viena 
modeļa uz citu lietojuma robežās.

Modeļa izmantošana 
skaidrošanai

Daļēji izmanto doto vai izveidoto 
modeli parādību skaidrošanai.

Izmanto doto vai izveidoto 
modeli parādību skaidrošanai, 
nepietiekami pamatojot 
kvantitatīvus un kvalitatīvus 
modeļa raksturlielumus.

Piemeklē piemērotāko modeli 
vai izmanto izveidoto modeli 
parādību skaidrošanai, balstoties 
uz kvantitatīviem un kvalitatīviem 
modeļa raksturlielumiem.

Piemeklē piemērotāko modeli 
vai izmanto izveidoto modeli 
parādību skaidrošanai, balstoties uz 
kvantitatīviem un kvalitatīviem modeļa 
raksturlielumiem un norādot, ko dotajā 
parādībā ar šo modeli nevar izskaidrot.

Komunicēšana par 
modeli

Skaidro modeļa atsevišķu 
elementu nozīmi.

Komunikācijā atspoguļo tikai 
modelēšanas procesu vai modeļa 
analīzi, aprakstot to ar saviem 
vārdiem.

Skaidro modeļa lietojuma mērķus, 
bet tikai atsevišķiem elementiem 
skaidro to nozīmi.

Komunikācijā atspoguļo gan 
modelēšanas procesu, gan modeļa 
analīzi, tomēr atspoguļojumā 
un terminoloģijas lietošanā ir 
nepilnības.

Skaidro modeļa visu elementu 
nozīmi un pamato, kādiem 
mērķiem modelis ir lietojams.

Komunikācijā pilnībā atspoguļo 
modelēšanas procesu un modeļa 
analīzi, lietojot atbilstošu 
terminoloģiju. 

Skaidro visu elementu nozīmi un 
mijiedarbību un pamato, kādiem 
mērķiem modelis ir lietojams. Nosaka 
un skaidro modeļa lietojuma robežas.

Komunikācijā ar individuālu pieeju 
pilnībā atspoguļo modelēšanas procesu 
un modeļa analīzi, lietojot atbilstošu 
terminoloģiju.
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Metodiskais komentārs 

Skolēns veido modeli, būvējot vai zīmējot paraugu, skici u. tml., lai parādītu, kā atšķirīgā 
mērogā izskatās reālās pasaules aspekta vienkāršota versija. Veido grafisku, matemātisku 
(simbolisku), fizisku vai verbālu reprezentāciju vai arī jēdziena, parādības, attiecību, struk-
tūras, sistēmas vai reālās pasaules aspekta vienkāršotu versiju.

Dabaszinātnēs zinātnieki pēta objektus, procesus gan makrolīmenī, gan mikrolīmenī. 
Modeļus izmanto, lai mēģinātu izskaidrot novērojumus, formulētu teorijas. Kad kļūst pie-
ejami jauni dati, zinātnieki novērtē izmantoto modeli un, ja nepieciešams, turpina to uzla-
bot, veicot izmaiņas. Modeļa mērķi ir:
• veicināt izpratni, ignorējot nevajadzīgas sastāvdaļas; 
• atbalstīt lēmumu pieņemšanu, simulējot “kas notiks” scenārijus; 
• izskaidrot, kontrolēt un prognozēt notikumus, pamatojoties uz iepriekšējiem novēroju-

miem. Tā kā lielākā daļa priekšmetu un parādību ir ļoti sarežģīti, modelis satur tikai tās 
iezīmes, kas ir īpaši svarīgas modeļa izgatavotāja mērķim.

Modelēšanas prasmē iekļauta arī prasme darboties ar gataviem (skolotāja vai citu sko-
lēnu dotiem) modeļiem.
1. Lai atbildētu uz jautājumu par nikotīna iekļūšanu mutes gļotādas šūnās, skolēnam ir 

jābalstās uz zināšanām par vielu transportu caur plazmatisko membrānu – difūzijas ceļā 
caur fosfolipīdu dubultslāni iekļūst neitrālas, nelielas molekulas, tātad nikotīna mole-
kulas neitrālā stāvoklī. Jonizētās molekulas iekļūst caur olbaltumvielu kanāliem vai ar 
pārnesējolbaltumvielu palīdzību. Skolēnam jāspēj saskatīt plazmatiskās membrānas 
uzbūves elementi. Skolēns var izvēlēties jebkuru no piedāvātajiem modeļiem. Izvēloties 
modeli C, tas jāpilnveido atbilstoši mūsdienu priekšstatiem par plazmatiskās membrā-
nas uzbūvi. Lai nikotīna molekulām būtu iespēja piekļūt pie fosfolipīdu dubultslāņa, 
jāievieto olbaltumvielu kanāli, pārnesējolbaltumvielas. 
Izvēloties modeli B, jāievieto olbaltumvielu kanāli. Savukārt modelim A ir nikotīna iekļū-
šanas skaidrošanai nepieciešamie elementi. Tomēr jāņem vērā, ka visi redzamie uzbūves 
elementi un krāsojuma izmantojums nav nepieciešams, jo viens no modeļa vērtēšanas 
kritērijiem ir izcelt būtiskāko. 

2. Mutes gļotādas šūnās glikoze iekļūst atvieglinātās difūzijas ceļā ar transportproteīnu 
palīdzību, jo tai ir pārāk liela molekula un tā nav taukos šķīstoša.

3. Skolēniem ar padziļinātu interesi var piedāvāt papildu uzdevumu par glikozes aktīvo 
transportu klīniski vesela cilvēka organismā. Skolēni var izmantot pašu izvēlētus izziņas 
avotus. Skolotājs var piedāvāt materiālu par glikozes transporta veidiem šūnā.

Vērtējot modelēšanas prasmi 1. un 2. apakšuzdevumā, snieguma līmeņa aprakstā 
“Modelēšana” aicinājums izmantot kritērijus: 
• modeļa izvērtēšana;
• modeļa izmantošana skaidrošanai.

Vērtējot modelēšanas prasmi 3. apakšuzdevumā, snieguma līmeņa aprakstā “Modelē-
šana” aicinājums izmantot kritērijus:
• modeļa izveide – elementu (resursu) izvēle;
• modeļa izveide – sakarību izveide starp elementiem;
• modeļa izveide – elementu būtiskums;
• modeļa izvērtēšana;
• modeļa izmantošana skaidrošanai.
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6. uzdevums
Kontrolētā dedzināšana

Sasniedzamais rezultāts:
• salīdzina konkurējošus apgalvojumus un izvēlas atbilstošāko no dotajiem apgalvoju-

miem par kontrolēto dedzināšanu; 
• izvērtē faktu, pamatojot tā atbilstību kādam no dotajiem apgalvojumam; 
• vispārina doto apgalvojumu, lai pamatotu pierādījumu saistību ar apgalvojumu.

Uzdevums

Iepazīsties ar situācijas aprakstu un izpildi prasīto!

Situācijas apraksts
Pārgaujas novada vietējo iedzīvotāju izteiktie viedokļi par Gaujas Nacionālā parka dabas 
lieguma zonā plānoto kontrolēto dedzināšanu divu hektāru platībā projekta “Meža biotopu 
atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā” ietvaros.

Pašvaldības vadītājs: “Novada līmenī saskatu tikai ieguvumus, jo kontrolētā dedzināšana 
Latvijā ir maz lietota un šis objekts nākotnē varētu kalpot kā apskates un izziņas objekts 
tūristiem, zinātniekiem, mācībspēkiem, skolēniem un studentiem. Meža apsaimniekošana ar 
uguni ir zinātniski pierādīta (piemēram, Lindberg, H. et al. The challenge of combining variable 
retention and prescribed burning in Finland 2020. Ecological Processes. Vol. 4, 2020.) Projekta 
ietvaros plānots kontrolēti dedzināt tikai meža zemsedzi, nevis visu mežu. Šādi priežu sils 
tiek attīrīts no biezās sūnu kārtas. Priežu silā pamatā augošās priedes ir pielāgojušās ugunij, 
to miza kalpo kā vairogs, kas aizsargā koku no uguns, līdz ar to pēc dedzināšanas meto-
des lietošanas tās lielākoties paliek neskartas. Zemes slāni dedzināšana neskar. Kāpēc gan 
neļaut izdzīvot izzūdošām sugām?”

Tuvākās mājas iemītniece: “Esmu par dedzināšanu, tomēr būtu jāizpilda vairāki nosacījumi. 
Ļoti svarīgi, lai dedzināšanas poligons būtu sabiedrībai neitrālā vietā. Gaujas Nacionālais 

parks tomēr pamatā domāts cilvēkiem kā rekreācijas objekts, un ir savādi, ka dedzināšana 
tiks veikta tik tuvu iedzīvotāju mājām, dažādiem tūrisma objektiem un viesu namiem. Šis 
reģions nav piemērots eksperimentiem ar uguni.”

Uzņēmējs un meža īpašnieks: “Nevajag īstenot tādus murgus! Esmu sašutis, ka kaut kādu 
vaboļu dēļ viss būs melns no Sveķupes līdz Romulai. Lai arī mans mežs atrodas kilometra 
attālumā, uzskatu, ka degumā savairosies kukaiņi un cietīs mani koki. Nespēju novērtēt 
ieguvumus, ko šāda dedzināšana varētu sniegt. Mūs neviens nav brīdinājis par potenciālo 
piesārņojumu. Nodarbojos ar tūrisma biznesu. Man 1,5 km attālumā no plānotā deguma ir 
viesu māja, turklāt valdošie vēji ir tieši no tās puses. Ko elpos viesi? Ko man viņiem teikt?” 

1. Argumentē savu nostāju, kam piekrīti vairāk – pašvaldības vadītājam, tuvākās mājas 
iemītniecei vai uzņēmējam un meža īpašniekam! 

2. Statistika rāda, ka pēdējo 10 gadu periodā valstī ievērojami sarukušas priežu mežu platī-
bas. Šie meži pakāpeniski aizaug ar egļu un lapu koku pamežu, kā arī mainās meža zem-
sedze – baltos ķērpjus nomaina biezs zaļo sūnu paklājs, kuram arvien grūtāk izlauzties 
cauri sēnēm. Strauji samazinās tās sugas, kurām sausie priežu meži ir vienīgā mājvieta. 
Pamato, kuram no trīs novada iedzīvotājiem šis fakts ir par labu!

3. Uzņēmējs un meža īpašnieks izteica apgalvojumu: “Lai arī mans mežs atrodas kilometra 
attālumā, uzskatu, ka degumā savairosies kukaiņi un cietīs mani koki.” Uzraksti argu-
mentu, kas pierāda vai noraida šo apgalvojumu!



Bioloģija II

69© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002  Kompetenču pieeja mācību saturā

4. pielikums

Snieguma līmeņa apraksts. Argumentēšana (6. uzdevums)

Līmenis 
Kritērijs Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti 

Argumenta 
apgalvojums ir 
kā atbilde uz 
nozarē nozīmīgiem 
jautājumiem, 
t. sk. pētāmiem 
jautājumiem iepriekš 
neapskatītā tematā

Apgalvojums ir tikai daļēji saistīts 
ar jautājumu vai tas ir nepilnīgs 
(nav saistīts ar nozares aktuālajām 
zināšanām un teorijām).

Apgalvojums ir vispārīgs vai pilnībā 
neatbild uz jautājumiem.

Izveido apgalvojumu, kas atbild 
uz jautājumu un atbilst nozares 
aktuālajām zināšanām, jēdzieniem, 
teorijām.

Apgalvojums ir konkrēts un precīzs 
un pilnīgi atbild uz jautājumu.

Izvērtē un precizē (nosaka 
ierobežojumus) cita apgalvojumu vai 
salīdzina konkurējošus apgalvojumus 
un izvēlas atbilstošāko apgalvojumu 
nozares aktuālajām zināšanām, 
jēdzieniem, teorijām.

Argumenta 
pierādījumi, kas 
doti informācijas 
avotos vai iegūti 
eksperimentāli

Pierādījumi iegūti, bet tie netiek 
izmantoti apgalvojumā.

(un/vai)

Tie saistīti ar personīgo pieredzi 
un neatbilst nozarē aktuālajām 
zināšanām un teorijām.

Izmanto vienu pierādījumu, 
kas atbilst nozarē aktuālajām 
zināšanām un teorijām, bet ar 
to nav pietiekami, lai pamatotu 
apgalvojumu.

Izvērtē un izmanto vairākus 
būtiskus pierādījumus, kas atbilst 
nozarē aktuālajām zināšanām un 
teorijām, un tie ir pietiekami, lai 
pamatotu apgalvojumu.

Izvērtē pierādījumu ticamību atbilstoši 
nozarē aktuālajām zināšanām, teorijām 
un pētniecības metodēm, papildina 
tos ar būtiskiem pierādījumiem, lai 
uzlabotu apgalvojumu.

Argumenta 
pamatojums saista 
apgalvojumu ar 
pierādījumiem

Apgalvojumu saista ar pierādījumu 
(-iem), bet pamatojums ir nepilnīgs 
(saikne starp apgalvojumu 
un pierādījumiem tikai daļēji 
izskaidrota).

(un/vai)

Pamatojums neatbilst nozarē 
aktuālajām zināšanām un teorijām.

Apgalvojumu saista ar daļu no 
pierādījumiem, un pamatojums 
atbilst nozarē aktuālajām 
zināšanām un teorijām.

(vai)

Pamatojumu saista ar visiem 
pierādījumiem, bet tas tikai 
daļēji atbilst nozarē aktuālajām 
zināšanām un teorijām.

Pamatojumā zinātniskā 
valoda lietota ar kļūdām.

Apgalvojumu saista ar visiem 
pierādījumiem, un pamatojums 
atbilst nozarē aktuālajām 
zināšanām un teorijām.

Pamatojumā lietota zinātniskā 
valoda.

Izvērtē argumenta pamatojuma 
loģiskumu, nozīmību, ticamību, 
pietiekamību un saistību ar 
pierādījumiem, lai uzlabotu 
pamatojumu.

(un/vai)

Vispārina un izmanto likumsakarības, 
lai pamatotu pierādījumu saistību ar 
apgalvojumu.
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Metodiskais komentārs 

Iespējamās atbildes
1. Es vairāk piekrītu pašvaldības vadītāja viedoklim, jo meža apsaimniekošanas ar uguni 

nozīme ir zinātniski pierādīta. Kontrolētās meža dedzināšanas laikā tiek izdedzināta 
zemsedze ierobežotā platībā, tādējādi radot iespēju atjaunoties priežu mežiem rakstu-
rīgai zemsedzei un saglabāties mežā augošajiem kokiem. Pēc degšanas teritorijā ienāk 
retas kukaiņu un augu sugas, kas parādās tikai tur, kur ir dedzis mežs.

2. Šis fakts ir par labu pašvaldības vadītāja viedoklim, jo statistika pierāda, ka strauji sama-
zinās to sugu skaits, kurām sausie priežu meži ir vienīgā mājvieta. Turklāt kontrolētā 
dedzināšana nākotnē varētu kalpot kā apskates un izziņas objekts zinātniekiem.

3. Konkrētā ekosistēmā var savairoties tikai tie organismi, kuriem tajā ir piemēroti dzīves 
apstākļi – degumā savairosies kukaiņi, kuri ir atkarīgi no uguns un dzīvo apdegušās 
kritalās, pelnu kārtā vai kuriem nepieciešami tādi apstākļi zemsedzē, kādi rodas pēc 
degšanas. Degumam raksturīgo kukaiņu savairošanās neietekmē blakus esošās teritori-
jās augošos augus (t. sk. kokus), jo tur tiem nav piemērota dzīvesvide.

Kā ieraudzīt labu atbildi? 
1. Laba prasme argumentēt nozīmē spēju salīdzināt divus pretējus argumentus un izveidot 

trešo, kas pastiprina vienu no pretējiem argumentiem.
Piedāvātā atbilde ir šāda.

“Es vairāk piekrītu pašvaldības vadītāja viedoklim, jo meža apsaimniekošanas ar 
uguni nozīme ir zinātniski pierādīta. Kontrolētās meža dedzināšanas laikā tiek 
izdedzināta zemsedze ierobežotā platībā, tādējādi radot iespēju atjaunoties priežu 
mežiem raksturīgai zemsedzei un saglabāties mežā augošajiem kokiem. Pēc degšanas 
teritorijā ienāk retas kukaiņu un augu sugas, kas parādās tikai tur, kur ir dedzis mežs.”

Pirmais teikums ir apgalvojums – tiek pastiprināts pašvaldības vadītāja arguments. Tad 
seko pastiprinājums pašvaldības vadītāja argumentam, bet pēc tam – norāde uz trūkumu 
meža īpašnieka argumentā. Šie pastiprinājumi un trūkumi var būt dažādi, un skolotāja 
kompetencē ir novērtēt pašu argumentu atbilstību realitātei, taču šajos uzdevumos ļoti 

būtiski pievērst uzmanību argumenta konstrukcijai. Piedāvātā atbilde atbilst argumen-
tēšanas līmenim “Apguvis” un “Apguvis padziļināti”. Punkti par atbildi dodami arī tad, ja 
arguments pēc būtības nav pareizs, bet ir precīzi konstruēts (t. i., ir bijis mēģinājums no 
diviem argumentiem izsvērt labāko, to pastiprināt, apgāzt otru utt.).

2. Uzmanība jāpievērš diviem aspektiem – vai skolēns pareizi atbalsta pašvaldības vadī-
tāja/tuvākās mājas iemītnieces vai meža īpašnieka argumentu un vai skolēns izsaka 
pareizu apgalvojumu. 

“Šis fakts ir par labu pašvaldības vadītāja viedoklim, jo statistika pierāda, ka strauji 
samazinās to sugu skaits, kurām sausie priežu meži ir vienīgā mājvieta. Turklāt kon-
trolētā dedzināšana nākotnē varētu kalpot kā apskates un izziņas objekts zinātnie-
kiem.”

Skolēna atbildē jābūt divām sadaļām – sava apgalvojuma pamatojumam un piebildei par 
to, kāpēc skaidrojums izraisa tieši pašvaldības vadītāja pozīcijas pastiprināšanu.

3. Šis uzdevums pārbauda skolēnu spēju konstruēt argumentu. Ideālā atbildē piedāvā 
situāciju, kur darbojas abu pušu izteiktie argumenti, bet kurā skaidri redzams vienas vai 
otras puses pārsvars. 

“Konkrētā ekosistēmā var savairoties tikai tie organismi, kuriem tajā ir piemēroti dzī-
ves apstākļi – degumā savairosies kukaiņi, kuri ir atkarīgi no uguns un dzīvo apdegu-
šās kritalās, pelnu kārtā vai kuriem nepieciešami tādi apstākļi zemsedzē, kādi rodas 
pēc degšanas. Degumam raksturīgo kukaiņu savairošanās neietekmē blakus esošās 
teritorijās augošos augus (t. sk. kokus), jo tur tiem nav piemērota dzīvesvide,”

Vispirms tiek konstruēts vispārinājums, uz kura bāzes tiek pastiprināts nepieciešamais 
arguments vai pavājināts nepareizais.
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7. uzdevums
Pētījums “Saharozes konservējošās ietekmes izpēte maizes rauga šūnu elpošanas procesā”

Sasniedzamais rezultāts: 
• plāno pētījumu, lai eksperimentāli noskaidrotu, kāda saharozes masas daļa (%) šķīdumā 

iedarbojas konservējoši, kā izpētes objektu izmantojot maizes raugu;
• izvērtē un atbilstoši lieto darba piederumus un vielas, lai iegūtu dažādus saharozes šķī-

dumus un mērītu rauga šūnu elpošanas procesā izdalītā CO2 parciālā spiediena atkarīgo 
lielumu;

• izmantojot datu matemātisku apstrādi un IT, eksperimentāli nosaka saharozes masas 
daļu (%) šķīdumā, kas samazina rauga šūnu elpošanu un darbojas konservējoši;

• prognozē, kāda mazākā saharozes masas daļa (%) šķīdumā nodrošinās pilnīgu konser-
vējošu efektu.

Uzdevums
Izplāno un veic eksperimentālu pētījumu “Saharozes konservējošās ietekmes izpēte maizes 
rauga šūnu elpošanas procesā”!

Pētāmā problēma. Kāda ir mazākā saharozes masas daļa (%) šķīdumā, lai saharozi izman-
totu kā pārtikas konservantu?

Izpētes objekts. Maizes rauga šūnas (Saccharomyces cerevisiae sausais raugs, 1,0 g).

Vielas un piederumi:
• destilēts ūdens (100 ml);
• saharoze (50,0 g);
• svari;
• mērcilindrs;
• mērpipete (10 ml);
• taimeris;
• ogļskābās gāzes un temperatūras sensori ar datu uzkrājēju;
• vārglāze;
• kolba (200 ml);
• Petri trauks;
• karote;
• stikla nūjiņa.
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Snieguma līmeņa apraksts. Pētnieciskā darbība (7. uzdevums)

Līmenis
Kritērijs Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Hipotēzes 
formulēšana

Formulē hipotēzi bez pamatojuma 
atbilstoši izvirzītajam kvalitatīvā 
rakstura pētāmajam jautājumam.

(vai)

Neietver kvantitatīvu sakarību starp 
mainīgajiem lielumiem.

Formulē hipotēzi par kvantitatīvu 
sakarību starp lielumiem, kas apskatīta 
mācību procesā un pamatota teorijā.

(vai) 

Hipotēzes pamatojums ir nepilnīgs.

(vai)

Jaunā situācijā izmanto atbalstu, 
kurā dots atkarīgais mainīgais un 
neatkarīgais mainīgais lielums.

Jaunā situācijā formulē teorijā 
pamatotu hipotēzi, ietverot 
kvantitatīvu sakarību starp 
lielumiem.

Formulē hipotēzi 
starpdisciplināram pētījumam, 
ietverot kvantitatīvu sakarību 
starp lielumiem ar pamatojumu, 
kas iekļauj dažādu zinātnisku 
teoriju atziņas.

Darba gaitas 
plānošana

Plāno loģisku un atkārtojamu 
pētījuma darba gaitu, aprakstot to pa 
soļiem, plānā iekļaujot piederumus no 
piedāvātā saraksta, ievērojot darba 
drošības noteikumus.

Darba gaitā aprakstīts eksperiments, 
kas veikts/apskatīts mācību procesā.

(vai) 

Darba gaitā nav ietverts solis kāda 
pētījuma lielumu mērīšanai.

(vai)

Darba gaitu plāno, izmantojot atbalsta 
materiālu, kurā ir dots, kā mainīt 
neatkarīgo lielumu, kā mērīt atkarīgo 
mainīgo lielumu un kā tiks nodrošināti 
fiksētie lielumi.

Plāno loģisku un atkārtojamu 
pētījuma darba gaitu pa soļiem, 
plānā iekļaujot izvēlētos piederumus 
un ierīces, ievērojot darba drošības 
noteikumus, bet darba gaitas apraksts 
ir nepilnīgs (piemēram, laboratorijas 
trauku izmantošana, dabaszinātniskā 
terminoloģija lietota nekorekti). 

(vai)

Jaunā situācijā plāno darba gaitu, 
izmantojot atbalsta materiālu, kurā ir 
dots, kā mainīt neatkarīgo lielumu.

Plāno loģisku un atkārtojamu 
jaunas situācijas pētījuma 
darba gaitu pa soļiem, ievērojot 
darba drošības noteikumus, 
plānā iekļaujot izvēlētos 
piederumus un nepieciešamo 
mērījumu/paraugu skaitu, 
lai iegūtu drošus un ticamus 
datus.

Darba gaita uzrakstīta, 
izmantojot dabaszinātnisku 
terminoloģiju.

Plāno starpdisciplināru pētījumu, 
ievērojot loģikas un atkārtojamības 
principu, kā arī darba drošības 
noteikumus, plānā iekļaujot 
izvēlētos piederumus, metodes 
aprakstu un nepieciešamo 
mērījumu/paraugu skaitu, lai 
iegūtu drošus un ticamus datus.

Saskata alternatīvas pētījuma 
metodes, pamato savu izvēlēto 
pētījuma metodi.

Darba gaita uzrakstīta, izmantojot 
zinātnisku valodu.
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Līmenis
Kritērijs Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Eksperimentālā 
darbība un datu 
reģistrēšana

Paraugi izpētei ir doti.

Veic eksperimentu skolotāja vadībā 
vai atsevišķus eksperimentālās 
darbības soļus, ievērojot drošas darba 
metodes.

Izveidotā datu tabula neietver visus 
nepieciešamos lielumus/pazīmes.

(vai) 

Reģistrē pētījumā iegūtos datus, 
izmantojot atbalstu, kurā ir dots datu 
reģistrācijas veids.

Ar skolotāja atbalstu sagatavo izpētes 
paraugus vai izveido eksperimentālo 
iekārtu.

Veic eksperimentu, ievērojot darba 
gaitu un drošas darba metodes, bet 
piederumu lieto nepilnīgi (piemēram, 
lieto piederumus neatbilstoši to 
izmantošanas mērķim, izvēlas 
mērierīcei nepareizo mērapjomu).

(vai) 

Nestandarta situācijā nepieciešama 
instrukcija ierīču lietošanai un iekārtas 
sastādīšanai.

Nepilnīgi reģistrē pētījumā iegūtos 
kvantitatīvos un kvalitatīvos datus 
(piemēram, tabulā neietver lieluma 
mērvienības vai visus fiksētos lielumus).

Patstāvīgi sagatavo izpētes 
objektu.

Jaunā situācijā veic 
eksperimentu, kas sastāv 
no vairākiem posmiem, 
ievērojot darba gaitu, pareizi 
lieto piederumus un sastāda 
vienkāršas iekārtas.

Reģistrē iegūtos kvantitatīvos 
datus, izmantojot arī IT rīkus.

Patstāvīgi sagatavo izpētes 
objektus atbilstoši izvēlētajai 
pētījuma metodei.

Veic starpdisciplināru 
eksperimentu, ievērojot darba 
gaitu un drošas darba metodes, 
pareizi lieto vielas, laboratorijas 
traukus un piederumus, izpētes 
objektus un sastāda sarežģītas 
iekārtas.

Datu apstrāde Apstrādā pētījuma datus, pieļaujot 
būtiskas kļūdas kādā posmā, veic 
aprēķinus un attēlo datus grafikā.

(vai) 

Apstrādā pētījuma datus, izmantojot 
atbalstu, kurā ir dots, kā veikt datu 
apstrādi.

Nepilnīgi apstrādā pētījuma datus, 
pieļaujot neprecizitātes vai nebūtiskas 
kļūdas (veicot aprēķinus, attēlojot datus 
grafikā), izmantojot arī IT rīkus.

(vai) 

Pētījuma datus apstrādā, izmantojot 
atbalstu, kurā ir dots, kā veikt kādu 
datu apstrādes posmu. 

Apstrādā pētījuma datus: veic 
aprēķinus, iegūst matemātisku 
sakarību starp neatkarīgo un 
atkarīgo lielumu, attēlo datus 
grafikā, paredzot piemērotu 
nosaukumu un fizikālo lielumu 
atbilstošas mērvienības, kā arī 
izmantojot IT rīkus.

Pētījuma datu apstrādē nosaka 
korelāciju starp mainīgajiem 
lielumiem.
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Līmenis
Kritērijs Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Datu analīze Analizē pētījuma datus, pieļaujot 
būtisku kļūdu (piemēram, kļūdaini 
noformulē likumsakarību), rezultātus 
nesalīdzina ar informācijas avotiem, 
nekorekti lieto dabaszinātnisku 
terminoloģiju, fizikālo lielumu 
apzīmējumus un atbilstošas 
mērvienības.

(vai) 

Analizē pētījuma datus pēc dotā 
parauga un izmantojot piedāvātos 
informācijas avotus. 

Nepilnīgi analizē pētījuma datus, 
pieļaujot neprecizitātes, aprakstot 
pētījuma datus un atklātas 
likumsakarības, salīdzinot rezultātus 
ar informācijas avotiem, lietojot 
dabaszinātnisku terminoloģiju, fizikālo 
lielumu apzīmējumus un atbilstošas 
mērvienības.

(vai) 

Analizē pētījumā iegūtos datus, atbildot 
uz atbalsta materiālā sniegtajiem 
jautājumiem un izmantojot piedāvātos 
informācijas avotus.

Analizē pētījuma datus, 
identificējot kļūdainus datus, 
aprakstot un skaidrojot atklātas 
likumsakarības, salīdzinot 
apstrādātos datus ar izziņas 
avotiem, korekti izmantojot 
dabaszinātnisku terminoloģiju 
un fizikālo lielumu atbilstošas 
mērvienības.

Analizē pētījuma datus, 
identificējot kļūdainus datus, 
aprakstot un skaidrojot atklātas 
likumsakarības, salīdzinot 
rezultātus ar primāriem 
informācijas avotiem, izmantojot 
datubāzes. Veic datu analīzi, 
izmantojot zinātnisku valodu.

Pētījuma izvērtēšana 
un uzlabojumi

Norāda vai konstatē nebūtiskus vai 
atsevišķus eksperimenta trūkumus 
vai ierobežojumus. Ierosina 
neīstenojamus uzlabojumus.

(vai) 

Izvērtē pētījuma darba gaitu pēc dotā 
parauga un kritērijiem un piedāvā 
pētījuma uzlabojumus.

Nepilnīgi izvērtē pētījumu, pieļaujot 
neprecizitātes, aprakstot eksperimenta 
trūkumus un ierobežojumus. Ierosina 
nebūtiskus uzlabojumus, kas neietekmē 
iegūto datu ticamību un precizitāti.

(vai) 

Izvērtē pētījuma darba gaitu un 
piedāvā pētījuma uzlabojumus, atbildot 
uz atbalsta materiālā sniegtajiem 
jautājumiem.

Izvērtē pētījuma darba gaitu 
(izvēlēto mērierīču un izvēlētās 
eksperimentālās metodes 
ierobežojumus), datu ticamību 
un precizitāti, iespējamos 
kļūdu avotus un piedāvā 
pētījuma reālus, konkrētus 
uzlabojumus attiecībā uz 
identificētajiem trūkumiem un 
ierobežojumiem.

Izvērtē starpdisciplināra 
pētījuma darba gaitu, mērījumu 
ticamību, iespējamos kļūdu 
avotus un nosaka datu analīzes 
ierobežojumus (mērījuma kļūda, 
paraugu izlases veidošanas 
neprecizitātes), piedāvā 
uzlabojumus vai citus reālus, 
konkrētus risinājuma veidus 
(piemēram, cita metode, citas 
ierīces).
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Līmenis
Kritērijs Sācis apgūt Turpina apgūt Apguvis Apguvis padziļināti

Secinājumi un 
argumentācija

Nepilnīgi saista pētāmo jautājumu 
un/vai hipotēzi ar iegūtajiem 
rezultātiem, formulējot secinājumus 
par saskatītajām likumsakarībām.

Formulē secinājumus atbilstoši 
pētāmajam jautājumam un/vai 
hipotēzei un iegūtajiem rezultātiem.

Formulē secinājumus, veidojot 
pierādījumos balstītus 
zinātniskus argumentus 
atbilstoši pētāmajam 
jautājumam un/vai hipotēzei 
un iegūtajiem rezultātiem, un/
vai formulē vispārinājumus 
pētījumā.

Formulē secinājumus, veidojot 
pierādījumos balstītus zinātniskus 
argumentus atbilstoši pētāmajam 
jautājumam un/vai hipotēzei un 
iegūtajiem rezultātiem, un/vai 
vispārinājumus pētījumā.

Apraksta secinājumu 
ierobežojumus, atsaucoties uz 
pierādījumu trūkumu.
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Metodiskais komentārs 

Katrs skolotājs var pielāgot uzdevumu un piedāvāt nepieciešamo atbalstu uzdevuma 
izpildē atbilstoši skolēna prasmēm. Kā atbalsta materiālu hipotēzes formulēšanai skolēnam 
var piedāvāt situācijas aprakstu.

Situācijas apraksts
Saharoze ir šūnu enerģijas avots. Šūnu elpošanas rezultātā izdalās ogļskābā gāze. Ja 

saharozes osmotiskā koncentrācija šķīdumā ir augsta, tad ūdens daudzums šūnās samazi-
nās un vielmaiņas reakcijas tiek traucētas, kas, pieaugot saharozes masas daļai (%) šķīdumā, 
izraisa šūnu bojāeju. Tradicionāli, gatavojot ievārījumu ilgstošai glabāšanai, pievienotā saha-
rozes un konservējamo sastāvdaļu (augļu–ūdens) masas attiecība ir 1:1. Dabiski uz augļiem 
atrodas vairākas raugu Saccharomyces sugas.

Atbalsts eksperimentālās iekārtas veidošanai (sk. 1. attēlu).

1. attēls. Eksperimentālā iekārta
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Atbalsts skolēniem, ja nav izdevies iegūt mērījumu datus (sk. 1. tabulu).
1. tabula. Saharozes masas daļa (%) šķīdumā un rauga šūnu izdalītās CO2 parciālais spiediens

Mērījuma 
Nr.

Vides 
temperatūra,  

°C

Saharozes 
masa šķīdumā,  

g 

Ūdens,  
ml

Saharozes 
šķīduma masa,  

g

CO2 parciālais spiediens,  
ppm Saharozes masas 

daļa šķīdumā, 
%

CO2 parciālā 
spiediena 

pieaugums,  
ppmSākuma Beigu

1. 26,0 50,0 50 4100 7600

2. 26,0 50,0 55 4100 9900

3. 26,0 50,0 60 4500 12500

4. 26,0 50,0 65 4500 17000

5. 26,0 50,0 70 4700 18000

6. 26,0 50,0 75 4700 27000

7. 26,0 50,0 80 4600 47000

8. 26,0 50,0 85 4700 37000

9. 26,0 50,0 90 4500 22000

Turpinājumā ir piedāvāts aizpildīta darba protokola piemērs kopā ar metodiskiem ieteikumiem.
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Pētījums “Saharozes konservējošās ietekmes izpēte maizes rauga šūnu elpošanas procesā”

Hipotēze
Saharozes šķīdumam ir konservējoša ietekme, ja tās masas daļa šķīdumā ir 50 %, jo rauga 
Saccharomyces cerevisiae šūnu elpošana nenotiek šķīdumos ar augstu saharozes osmotisko 
koncentrāciju.

Eksperimentālā darbība un datu reģistrēšana

Darba gaita Metodiskais komentārs

1. Izveido eksperimentālo iekārtu, ievērojot drošības noteikumus rīcībā ar strāvu un 
stikla darba piederumiem.

2. Nosver saharozes paraugu tā, lai saharozes masas daļa (%) šķīdumā pēc pievienošanas 
ūdenim atbilstu hipotēzē izvirzītā neatkarīgā lieluma vērtībai – vārglāzē ielej fiksētu 
ūdens tilpumu (50 ml) un pievieno nosvērto saharozi (50,0 g), samaisa līdz saharoze 
izšķīdusi. 

50 % šķīduma pagatavošanai nosver 50,0 g saharozes un pievieno 50 ml ūdens.  
50 % šķīduma ieguvei saharoze šķīst salīdzinoši lēni.

3. Nosver 1,0 g sausā rauga. Nav vēlams izmantot lielāku rauga masu, jo
• ievērojami pieaug CO2 parciālais spiediens; 
• CO2 uzkrājas fermentācijas šķīdumā, mainot vides pH;
• lielāks rauga šūnu skaits vairāk samazina fiksēto saharozes masu šķīdumā.

4. Reģistrē vides temperatūru un CO2 parciālā spiediena sākuma vērtību. Jāņem vērā skolā pieejamā CO2 sensora mērapjoms (jāuzstāda lielākais) un laiks sensora 
jutības sliekšņa atjaunošanai.

1. attēlā redzamajā datu uzkrājējā iebūvēts arī temperatūras sensors. CO2 parciālais 
spiediens (ppm) norāda ogļskābās gāzes molekulu skaitu gāzes tilpuma vienībā.

5. Kolbā ielej pagatavoto saharozes ūdens šķīdumu, pievieno raugu, samaisa, tad kolbu 
savieno ar CO2 sensoru un sensoru savieno ar datu uzkrājēju. 

6. Uzsāk mērījumu un reģistrē beigu CO2 parciālo spiedienu 1 minūti pēc mērījuma 
uzsākšanas laika.

Ja skolēns nespēj iegūt mērījumu, tad skolotājs kā atbalstu piedāvā jau veiktā 
eksperimenta iegūtos datus (sk. 2. tabulu).
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Darba gaita Metodiskais komentārs

7. Atkārto mērījumus, katrā solī ūdens–saharozes–rauga suspensijai ar mērpipeti 
pievienojot 5 ml ūdens. Rezultātus reģistrē tabulā.

Ja skolēns izmanto 10 ml, tad mērījumus veic, kamēr izdalītā CO2 daudzums sāk 
samazināties.

8. Aprēķina CO2 parciālā spiediena izmaiņas. Aprēķina starpību starp sensora sākuma rādītāju un beigu rādītāju.

9. Aprēķina saharozes masas daļu (%) katrā no pagatavotajiem šķīdumiem.

10. Pēc izveidotā grafika nosaka saharozes šķīduma masas daļu (%), pie kuras izdalītās 
CO2 parciālais spiediens sāk samazināties. 

11. Turpinot līkni neiegūto datu prognozēšanai, paredz, kāda saharozes masas daļa (%) 
šķīdumā nepieciešama, lai pilnībā apturētu CO2 izdalīšanos.

Iegūto datu reģistrēšana un apstrāde

2. tabula. Saharozes masas daļa (%) šķīdumā un rauga šūnu izdalītās CO2 parciālais spiediens

Mērījuma 
Nr.

Vides 
temperatūra,  

°C

Saharozes 
masa šķīdumā,  

g 

Ūdens,  
ml

Saharozes 
šķīduma masa,  

g

CO2 parciālais 
spiediens,  

ppm
Saharozes masas 

daļa šķīdumā,  
%

CO2 parciālā spiediena 
pieaugums,  

ppm
Sākuma Beigu

1. 26,0 50,0 50 100,0 4100 7600 50 3500

2. 26,0 50,0 55 105,0 4100 9900 48 5800

3. 26,0 50,0 60 110,0 4500 12500 45 8000

4. 26,0 50,0 65 115,0 4500 17000 43 12500

5. 26,0 50,0 70 120,0 4700 18000 42 13300
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Mērījuma 
Nr.

Vides 
temperatūra,  

°C

Saharozes 
masa šķīdumā,  

g 

Ūdens,  
ml

Saharozes 
šķīduma masa,  

g

CO2 parciālais 
spiediens,  

ppm
Saharozes masas 

daļa šķīdumā,  
%

CO2 parciālā spiediena 
pieaugums,  

ppm
Sākuma Beigu

7. 26,0 50,0 80 130,0 4600 47000 38 42400

8. 26,0 50,0 85 135,0 4700 37000 37 32300

9. 26,0 50,0 90 140,0 4500 22000 36 17500

2. attēls. Maizes rauga šūnu izdalītā CO2 parciālā spiediena izmaiņa atkarībā no saharozes masas 
daļas (%) šķīdumā

Iegūto datu analīze
Datu apstrādes rezultāti apstiprina teoriju par saharozes ietekmi uz rauga šūnu elpoša-

nas procesu. Iegūtie dati norāda uz sakarību starp lielumiem – saharozes masas daļas (%) 
palielināšana šķīdumā no 36 % līdz 38 % veicina CO2 izdalīšanos rauga šūnu elpošanas 
procesā un CO2 parciālā spiediena paaugstināšanos, jo saharoze tiek izmantota kā enerģijas 
avots. Ja saharozes šķīdumā ir vairāk nekā 38 %, tad rauga šūnu izdalītie enzīmi vairs nespēj 
veikt saharozes hidrolīzi, kā arī fermentēšanas šķīduma osmotiskā koncentrācija attiecībā 
pret šūnu iekšējo vidi ir hipertoniska. Saharoze izraisa ūdens osmozi ārā no šūnas, un tās 
masas pieaugums ir vērtējams kā konservējošs faktors, izraisot rauga šūnu bojāeju. Palieli-
not saharozes masas daļu (%) šķīdumā līdz 50 %, elpošanā izdalītā CO2 daudzums samazi-
nās no 17500 līdz 3500 ppm jeb piecas reizes.

Atbilstoši situācijas aprakstā minētajai informācijai eksperimentālajā pētījumā izman-
totais lielākais (50 %) saharozes šķīdums nav pilnībā konservējošs faktors maizes rauga 
šūnām. 

Lai prognozētu, kāda saharozes masas daļa (%) var tikt izmantota pilnīgā konservēšanā, 
nepieciešams turpināt iegūto rezultātu līkni. 

Veiktajā pētījumā mazākā pilnībā konservējošā saharozes šķīduma masas daļa (%) ir 
apmēram 60 % (sk. 2. attēlu).
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Pētījuma izvērtēšana

Veiktajā pētījumā parciālā spiediena vērtība (ppm) reģistrēta, mērījumu noapaļojot līdz 
simtiem un tūkstošiem. Tas neveido nozīmīgu nolasījuma kļūdu dotajā mērījumā, tomēr, lai 
palielinātu pētījuma precizitāti, ieteicams datus reģistrēt precīzi.

Grafikā redzams, ka 4. mērījums nedaudz neiekļaujas konstruētā grafika līknē, tādēļ 
katru mērījumu nepieciešams atkārtot vismaz trīs reizes, lai palielinātu iegūto datu ticamību. 
Trīs mērījumu atkārtojumi dotu iespēju izvērtēt un pievienot grafikā kļūdu nogriežņus.

Pētījumā jāizmanto arī 55 % un 60 % saharozes šķīdumi, jo netika iegūti rezultāti, kas 
liecinātu par pilnīgu saharozes konservējošo ietekmi.

Secinājumi un argumentācija 
Hipotēze, ka 50 % saharozes šķīdumam ir konservējoša ietekme, neapstiprinās, jo saha-

rozes ūdens šķīdumam, pievienojot 1 g sausā rauga, 1 minūtes laikā vērojama CO2 izda-
līšanās – CO2 parciālā spiediena izmaiņa ir 3500 ppm, kas norāda uz elpošanas procesa 
turpināšanos rauga šūnās.

Izmantojot konstruēto grafiku, prognozējams, ka saharozi kā pilnīgu konservantu var 
izmantot, ja saharozes masas daļa (%) ūdens šķīdumā ir 60 %.
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Mācību satura apguvei izmantojamie mācību līdzekļi un resursi

Izmantošanas 
nolūks Mācību līdzekļu veids Mācību līdzekļu nosaukums

Mācību stundu 
sagatavošanai un 
demonstrējumiem

Metodiskie materiāli Enciklopēdijas, vārdnīcas, mācību grāmatas.

Darba piederumi Mikroskopēšanas piederumu komplekts, laboratorijas trauki.

Uzskates materiāli Dažādu organismu, orgānu, audu, šūnu attēli.

Modeļi Dažādu organismu fosiliju un mulāžu kolekcijas. 

Shēmas “Dažādu vielu un elementu (H2O, O2, N2, C) aprites cikli ekosistēmās”.

IT un ierīces, kuras ir 
savietojamas ar IT

Dators, multimediju projektors, digitālais fotoaparāts, interaktīvā tāfele, drukas iekārta, planšetdators, digitālais mikroskops, 
mobilais tālrunis.

Mācību materiāli ESF projektā “Dabaszinātnes un matemātika” izveidotie atbalsta materiāli.

Iekārtas Dators ar izklājlapu apstrādes programmatūru, temperatūras, spiediena, gaisa mitruma, gaismas, CO2 un O2 sensori, pH metrs, 
elektroniskie svari (ar precizitāti 0,01 g), strāvas avots. 

Skolēniem darbam 
(individuālajam/
pāru/grupu 
darbam, piemēram, 
laboratorijas darbi)

Mācību materiāli Enciklopēdijas.

Mācību līdzekļu komplekts no VISC apstiprinātās mācību literatūras saraksta, kas publicēts bibliotēku informācijas sistēmā 
“ALEPH 500” tiešsaistē https://kopkatalogs.lv/F/?&func=find-b-0&local_base=isc01. 

Darba piederumi Mērlentes, kancelejas piederumi (papīrs, līmlapiņas, šķēres, krāsu marķieri, flomāsteri u. c.), Petri trauki, vārglāzes (500 ml, 250 
ml, 150 ml), pilināmā pipete, filtrpapīrs, augu un bezmugurkaulnieku noteicēji, mikroskops, dažādi gatavie augu un dzīvnieku 
audu un šūnu mikropreparāti, mikroskopēšanas piederumu komplekts.

Iekārtas Dators (datu ierakstīšanas/demonstrācijas sistēma), digitālais fotoaparāts, planšetdatori, mobilie tālruņi, temperatūras, 
spiediena, gaisa mitruma, gaismas, CO2 un O2 sensori.

https://kopkatalogs.lv/F/?&func=find-b-0&local_base=isc01
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Izmantošanas 
nolūks Mācību līdzekļu veids Mācību līdzekļu nosaukums

Skolēniem darbam 
(individuālajam/
pāru/grupu 
darbam, piemēram, 
laboratorijas darbi)

Modeļi Dažādu organismu fosiliju un mulāžu kolekcijas.

Shēmas “Dažādu vielu un elementu (H2O, O2, N2, C) aprites cikli ekosistēmās”.

Skolēniem 
informācijas 
ieguvei

Drukātā izziņas literatūra Žurnāls “Ilustrētā Zinātne”.

Elektroniskie izziņas avoti http://www.daba.lv/ – bioloģijas resursu vietņu apkopojums.

http://eeb.lu.lv – bioloģijas zinātnisko rakstu krājums.

http://raksti.daba.lv/ – raksti par dabu.

http://www2.estrellamountain.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html – bioloģijas skaidrojošā vārdnīca (angļu val.).

https://www.innerbody.com/htm/body.html – virtuālā cilvēka anatomijas enciklopēdija (angļu val.).

https://genopro.com/lv/ – programmatūra ciltskoku un genogrammu grafiskai veidošanai.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov – molekulāro datu meklēšana (angļu val.).

http://www.phylogeny.fr – filoģenētiskās analīzes programma (angļu val.).

https://zinatnesvaloda.lv/ – latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā.

https://learn.genetics.utah.edu/ – simulācijas ģenētikā un šūnas bioloģijā.

Uzskates materiāli Mitozes un mejozes fāžu attēli, vides datu pārskati. 

Drukātā izziņas literatūra Enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas, noteicēji.

Valsts izglītības satura centra (VISC) apstiprinātā mācību literatūra (saraksts ir publicēts bibliotēku informācijas sistēmā “ALEPH 
500” https://kopkatalogs.lv/F/?&func=find-b-0&local_base=isc01, kā arī atrodams VISC mājaslapā www.visc.gov.lv) un citi 
mācību līdzekļi, kuri atbilst plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu īstenošanai.

http://www.daba.lv/
http://eeb.lu.lv
http://raksti.daba.lv/
http://www2.estrellamountain.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html
https://www.innerbody.com/htm/body.html
https://genopro.com/lv/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.phylogeny.fr
https://zinatnesvaloda.lv/
https://learn.genetics.utah.edu/
https://kopkatalogs.lv/F/?&func=find-b-0&local_base=isc01
http://www.visc.gov.lv


© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

Valsts izglītības satura centra īstenotā 
projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 
mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi 
ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības 
saturu un pieeju mācīšanai, lai skolēni gūtu 
dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, 
prasmes un attieksmes.


