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Sasniedzamais rezultāts I II III

Analizē meristēmu 
kultūru praktisko nozīmi 
kultūraugu pavairošanā.

Kuri apgalvojumi par pavairošanu ar 
meristēmām ir patiesi?

 Meristēmu šūnas dalās straujāk nekā spēj a) 
savairoties vīrusi.

 Ar meristēmu kultūrām augus var pavairot b) 
jebkurā gadalaikā.

 Metodei nepieciešama liela sterilitāte un c) 
labas darba iemaņas.

 Latvijā tas ir plaši izplatīts augu d) 
pavairošanas veids.

Tā var pavairot augus, kuri mūsu apstākļos e) 
nezied un nenogatavina sēklas.

Kādu augu pavairošanai Latvijā izmanto meristēmu 
kultūras! Kāpēc?

Kartupeļus var pavairot ar meristēmām 
un citām metodēm. Zemnieks iegādājās 
kartupeļu stādus, kas iegūti no 
meristēmu kultūrām.

a) Prognozē saimniecības ieguvumus un 
zaudējumus!

b) Kāpēc Latvijā kartupeļu pavairošanā 
pārsvarā izmanto tradicionālo metodi? 
Kāda tā ir?
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Vārds uzvārds klase datums

SĪPOLA SAKNES UZBŪVE
Uzdevums

Aplūko attēlā  redzamo sīpola saknes gargriezumu! Pēc trīs dienām veidotājaudu šūnas būs pārveidojušās par 
vadaudu šūnām. Kas ir izmainījies šūnu uzbūvē to augšanas un diferenciācijas gaitā, salīdzinot veidotājaudu šūnas ar 
vadaudu šūnām? 

                  Vadaudi

                   Veidotājaudi

B_11_UP_02_P1
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Vārds uzvārds klase datums

B_11_UP_02_P2

CILMES ŠŪNU AUDZĒŠANA 

Uzdevums
Izpēti shēmu par cilmes šūnu audzēšanu! Uzraksti aprakstu par cilmes šūnu audzēšanas perspektīvām!

1- apaugļota olšūna
2 - blastocista (5-7 dienas veca)
3 - cilmes šūnu masa
4 - savairotas nediferencētas cilmes šūnas
5 - specializētas šūnas
 a. asins šūnas
 b. nervu šūnas
 c. muskuļu šūnas

1

2
3

4

5

a

b

c
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Vārds uzvārds klase datums

B_11_UP_02_P3

ŠŪNU DIFERENCIĀCIJA
 
Uzdevums

Olšūnas augšanas laikā tajā izveidojas polārs vielu novietojums, tāpēc pēc apaugļotās olšūnas (zigotas) pārdalī-
šanās rodas divas meitšūnas ar atšķirīgu ķīmisko sastāvu, kuru izskats tomēr ir vienāds. Turpmākajā dalīšanās un 
diferenciācijas gaitā ķīmiskās atšķirības starp šūnām kļūst vēl lielākas, tāpēc parādās atšķirības starp dažādu audu 
šūnu uzbūvē.  

a) Izskaidro, kādas šūnas un orgāni veidosies no zigotas augšējās daļas?
 .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
b) Prognozē, kā mainītos upesvēža uzbūve, ja zigotā olbaltumvielu B aizvietotu ar olbaltumvielu A!
 .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
c) Prognozē, kā mainītos upesvēža uzbūve, ja tiktu pārtraukta šūnu 3 un 4 dalīšanās!
 .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

zigota

Olbaltumviela B

Olbaltumviela A

process turpinās

1

2

3

4

5

6
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Vārds uzvārds klase datums

STUMBRU ŠĶĒRSGRIEZUMI
Uzdevums

Izpēti attēlos redzamo stumbru šķērsgriezumus!

 1. attēls

        2. attēls

a) Salīdzini attēlos redzamo stumbru vecumu! Pamato atbildi!
 .................................................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................................
b) Atzīmē abos attēlos veidotājaudus!
c) Atzīmē attēlos koksni un izspried, kāda ir tās funkcionālā nozīme auga dzīvē!
 .................................................................................................................................................................................................
d) Atzīmē 2. attēlā lūksni un izspried, kāda ir tās funkcionālā nozīme auga dzīvē!
 .................................................................................................................................................................................................
e) Izspried, kāpēc koksnes un lūksnes biezums stumbrā ir atšķirīgs! ...............................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

B_11_UP_02_P4
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AUGU UN DZĪVNIEKU AUDU RAKSTUROJUMS

Augos ir veidotājaudi jeb meristēma, kas nodrošina augu augšanu un specializētu audu veidošanos. To raksturīgāka īpašība 
ir šūnu spēja dalīties un veidot arvien jaunas šūnas un jaunus audus. Tie sastāv no nelielām šūnām ar plānu celulozes apvalku. 
Vakuolu nav vai arī tās ir sīkas. Kodols relatīvi liels.
Pamataudi (parenhīma) aizpilda telpu starp pārējiem audiem. Sastāv no dzīvām noapaļotāmi daudzstūrainām šūnām, 
starp kurām veidojas starpšūnu telpa. Šūnapvalks plāns. Lapu parenhīma satur hloroplastus, tajā notiek fotosintēze. Saknēs, 
stumbros, sēklās tiek uzkrātas barības vielas, hloroplastu nav.
Balstaudi (mehāniskie audi)  sastāv no šūnām ar bieziem šūnapvalkiem, kuri bieži pārkoksnējas, dažkārt tajos uzkrājas 
kalcija un silīcija savienojumi. Šūnu forma atkarīga no atrašanās vietas. Augļos un to apvalkos var būt atsevišķas šūnas, 
stumbros tās var atmirt un veidot šķiedras, lapās un ziedos tās var būt dzīvas šūnas ar nevienmērīgi uzbiezinātiem 
šūnapvalkiem. Nodrošina auga daļu mehānisko izturību.
Vadaudi nodrošina augu dzīvības procesiem nepieciešamo vielu transportu. Augos ūdens ar tajā izšķīdušajām minerālvielām 
plūst pa nedzīvām trahejām (pēc formas atgādina caurulītes) un traheīdām (garas nedzīvas šūnas, kurām apvalki 
pārkoksnējušies) no saknēm uz lapām. Organiskās vielas, kas rodas fotosintēzes procesā, plūst pa sietstobriem no lapām uz 
dažādiem auga orgāniem. Šo vadaudu grupu veido dzīvas šūnas.
Segaudi klāj lapas, stumbru, sakni, parasti sastāv no vienas šūnu kārtas, dažkārt uz tiem veidojas matiņi, kuri pasargā augus 
no pārkaršanas, straujām temperatūras maiņām. Tajā atrodas atvārsnītes, kuru uzdevums ir veikt gāzu maiņu un ūdens 
transpirāciju. Daudzgadīgo augu stumbru un sakni klāj daudzslāņaini segaudi, kuri ir gāzu un ūdens necaurlaidīgi. Tie 
nodrošina papildu aizsardzību no ārējas vides apstākļiem. Tajos veidojas atveres, kas nodrošina vielmaiņu ar apkārtējo vidi.
Saistaudi ir daudzveidīgākie audi. Tie nesaskaras ar ārējo vidi. Šūnas neatrodas cieši blakus. Starp tām ir dažādas konsistences 
starpšūnu viela. Šķidra – asinīm un limfai, blīva –  kaulaudiem, amorfa ar dažādām šķiedrām –  irdenajiem saistaudiem. 
Atkarībā no uzbūves tiem ir arī dažādas funkcijas. 
Epitēlijaudi sedz ķermeņa virsmu, izklāj iekšējo orgānu dobumus un veido dziedzeru sekretoro daļu. Tiem vienmēr ir slāņu 
uzbūve. Nav starpšūnu vielas. Tas pilnveido spēju pasargāt organismu no ārējās vides kaitīgās ietekmes un neļauj iekļūt 
mikroorganismiem. Iekšējo orgānu epitēlijs veic arī vielu uzsūkšanu, bet dziedzerepitēlijs izstrādā un izvada specifiskas vielas 
– sekrētus. Epitēlijaudu šūnas dalās visā dzīves laikā, lai aizvietotu bojā gājušās šūnas.
Spēja sarauties piemīt muskuļaudiem. Pateicoties tiem, dzīvnieki un cilvēks pārvietojas un notiek jebkura kustība arī iekšējo 
orgānu sieniņās, kā arī sirds saraušanās. Šķērssvītrotās muskuļšūnas veido skeleta muskuļus. To uzbūves pamatā ir šķiedra, 
kas atgādina šķērssvītrotu cilindru ar daudziem kodoliem. Kontrakcijas ir straujas, tie ātrāk nogurst nekā gludie muskuļi. 
Darbība ir apzināta. Gludie muskuļi veidoti no vārpstveida šūnām un izklāj iekšējo orgānu sieniņas. Kontrakcijas ir lēnas, tie 
darbojas bez apziņas līdzdalības. Sirds muskuļaudos šķērssvītrotās muskuļšūnas savā starpā ir specifiski saistītas. Katrā šūnā ir 
tikai viens kodols. Sirds muskuļaudiem piemīt automātija.
Nervaudi ir specializēti audi uzbudinājuma vadīšanai. No tiem veidota nervu sistēma. Nervaudi sastāv no divu veidu šūnām 
– nervu šūnām jeb neironiem un glijas šūnām. Neironi saņem informāciju gan no ārējās vides, gan no paša organisma un 
nodrošina atbildes reakciju uz šo informāciju. Neironam ir ķermenis un izaugumi – aksons (vada impulsus no nervu šūnas 
ķermeņa uz citām nervu šūnām vai citu audu šūnām) un dendrīti (vada nervu impulsus uz nervu šūnas ķermeni). Glijas 
šūnas balsta un baro neironus.

B_10_UP_04_P4
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Vārds uzvārds klase datums

B_11_SP_02_P2

 
AUGU UN DZĪVNIEKU AUDU VEIDI

AUGU AUDI DZĪVNIEKU AUDI

NERVU AUDI

SAISTAUDI

ŠĶĒRSSVĪTROTIE

ŠĶIRDRIE

GLUDIE

BLĪVIE

IRDENIE

DZIEDZEREPITĒLIJS

SIETSTOBRI AR 
PAVADĪTĀJŠŪNĀM

TRAHEĪDAS

PAMATAUDI 
(PARENHĪMA)

VEIDOTĀJAUDI

SEGAUDI

TRAHEJAS

EPITĒLJAUDI

SEGEPITĒLIJS
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Vārds uzvārds klase datums

B_11_UP_03_P

EKSPERIMENTA REZULTĀTI
Uzdevums

Izpēti tabulā apkopotos eksperimentā iegūtos rezultātus!

Augi
Molibdena (Mo) un vara (Cu) masas daļa augos, %

ja ir palielināts Mo saturs augsnē Ja ir normāls Mo saturs augsnē
Mo masas daļa augos, 

%
Cu masas daļa augos, 

%
Mo masas daļa augos, 

%
Cu masas daļa augos, 

%
Kartupeļi 1,1. 10-3 3,2 . 10-4 3,3 . 10-4 7,0 . 10-4

Kāposti 5,2 . 10-4 5,9 . 10-4 0,4 . 10-5 2,2 . 10-3

Tomāti 8,5 . 10-4 2,9 . 10-5 2,7 . 10-4 1,7 . 10-3

Baklažāni 1,3 . 10-3 8,7 . 10-4 9,7 . 10-5 0,3 . 10-4

a) Ko zinātnieki pētīja minētajos augos? ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

b) Ar kādām metodēm šo eksperimentu varēja veikt? ........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................
c) Kāds ir ieteicamais tabulas virsraksts? 
 ................................................................................................................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................................
d) Ko var secināt no iegūtajiem rezultātiem?
 .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................
e) Iesaki, kā šos rezultātus varētu izmantot praktiskajā dzīvē!
 .................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................
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Vārds uzvārds klase datums

B_11_UP_04_P1

OLBALTUMVIELU BIOSINTĒZE – 1 

Uzdevums
Aplūko attēlu! Uzraksti, kādi procesi tajā attēloti ar cipariem 1– 4!

1. ................................................................................................................................................................................................
2 ..................................................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................................................................



S K O L Ē N A  D A R B A  L A P A

6

Vārds uzvārds klase datums

B_11_UP_01_P2

PARAUGU IZPĒTES REZULTĀTI 

Uzdevums
Citoloģijas laboratorijā zinātnieka datorā datorvīruss samainīja vietām veiktās paraugu izpētes rezultātus. Palīdzi 

tos sakārtot, pierakstot paraugu raksturojumam atbilstošos burtus un ciparus!

1. parauga raksturojums:
3,2 cm gara šķiedra ar daudziem kodoliem. 
Labi redzama plazmatiskā membrāna, ir 
tumšāks šķērssvītrojums, ko rada aktīna un 
miozīna pavedieni. Ir daudz mitohondriju.

1. Lapas pamataudu 
(parenhīmas) 
šūna

A Sēņu valsts

2. parauga raksturojums:
2 mm garš pavediens, kuru veido daudzas 
šūnas – hifas. Šūnās labi saskatāmi kodoli, 
tām ir biezs hitīna šūnapvalks, hloroplastu 
nav

2. Šķērssvītrotās 
muskuļšūnas

B Augu valsts

3. parauga raksturojums:
98 µm gara šūna. Šūnai ir izteikti biezs 
celulozes šūnapvalks, tās centrā vērojama 
milzīga vakuola, gar tās malām – kodols un 
daudz hloroplastu.

3. Baktērija C Monēru valsts

4. parauga raksturojums:
12 µm gara nūjiņveida šūna ar vicu. 
Membrānu apņem gļotaina kapsula. 
Citoplazmā saskatāmi DNS pavedieni

4. Lāčpurna
micēlijs

D Dzīvnieku valsts
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Vārds uzvārds klase datums

B_11_UP_01_P3

AUGU UN DZĪVNIEKU ŠŪNA 

Uzdevums
Izpēti attēlus! Norādi, kura ir augu, kura – dzīvnieku šūna! Pieraksti šūnu sastāvdaļu nosaukumus!

1. attēls
                            .................................................. šūna

2. attēls
                      ......................................... šūna

1. .......................................            7. ................................................

2. .......................................             8. ................................................

3. .......................................             9. ................................................

4. ........................................           10. ...............................................

5. ........................................           11. ...............................................

6. ........................................           12. ...............................................

1...............................             6. ................................................

2................................            7. ................................................

3................................             8. ...............................................

4.................................            9. ...............................................

5.................................            10. ..............................................

1

1

2
2

3
3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

12




