
Valsts bioloģijas olimpiādes  norise un saturs 

 

Šajā mācību gadā bioloģijas olimpiādes novada posms notiks tiešsaistē (līdzīgi kā jau 

divus gadus noris fizikas olimpiādes novada posms).  

Atgādinam, ka bioloģijas olimpiādes novada posms notiks 22.11.2013.  

 

Visi ar novada olimpiādi saistītie materiāli tiks publicēti tīmekļa vietnē 

http://skolas.lu.lv/biologija.   

Olimpiādes nolikums tiks publicēts VISC un olimpiādes tīmekļa vietnēs. Jautājumus, 

kas saistīti ar novada olimpiādi iespējams uzdot jau tagad sūtot vēstuli vbo@lu.lv vai, 

sākot no 18.10.2013., novada olimpiādes tīmekļa vietnes forumā. 

 

Lai izglītojamais varētu piedalīties novada olimpiādē – viņam ir jābūt pieteiktam kā 

lietotājam olimpiādes tīmekļa vietnē http://skolas.lu.lv/biologija.  

Sākot no 18.oktobra, šajā vietnē būs iespējams pieteikties ikvienam interesentam (gan 

izglītojamiem, gan pedagogiem) un izmēģināt tur ievietotos treniņa uzdevumus.  

 

Ja izglītojamais tiek izvirzīts kā skolas pārstāvis novada bioloģijas olimpiādei, tad 

viņš tiek pieteikts novada atbildīgajam, kurš reģistrē izglītojamo kā dalībnieku novada 

posmam.  

 

Tā kā ir mainījusies bioloģijas skolas programma 9.klasei, vēršam uzmanību uz 

bioloģijas aplūkojamo tēmu loku cilvēka anatomijā un fizioloģijā. 9.klases olimpiādes 

tēmas novada kārtai ir: 

 

6.1.4.1. zina mūsdienu tehnoloģiju iespējas dažādu cilvēka uzbūves un 

dzīvības procesu izpētē; 

6.1.4.2. ir priekšstats par cilvēka organisma orgānu sistēmām un orgāniem, kas 

tās veido. Zina bioloģijas nozares, kas pēta uzbūvi, dzīvības procesus, šūnas, audus; 

6.1.4.3 zina dzimumorgānu sistēmas uzbūvi un darbības principus, ir 

priekšstats par cilvēka embrionālo un pēcembrionālo attīstību. 

 

Valsts posma bioloģijas olimpiādes tēmu loks 9.klases cilvēka anatomijā un 

fizioloģijā papildinās ar: 

 

6.1.4.4. zina asinsrites orgānu sistēmas uzbūvi un darbības principus. Zina 

asiņu sastāvu, asinsķermenīšu lomu organismā, izprot, kā notiek asiņu pārliešana. 

Zina cilvēka sirds uzbūvi un asinsrites lokus. Risina problēmuzdevumus, kas saistīti 

ar asinsriti. Zina, kā tiek regulēta sirdsdarbība, kādi faktori to ietekmē. Saskaita pulsu, 

izmēra asinsspiedienu;* 

6.1.4.5. zina cilvēka elpošanas orgānu sistēmas uzbūvi un darbības principus. 

Risina problēmuzdevumus, kas saistīti ar elpošanas orgānu sistēmas darbību; * 

6.1.4.6. zina personīgās higiēnas prasības, kuru ievērošana veicina asinsrites 

sistēmas un elpošanas orgānu sistēmas veselības saglabāšanu, cilvēka veselības 

nostiprināšanu;* 

 

 Aicinu novadu pārstāvjus apmeklēt bioloģijas metodisko sanāksmi 15.10.2013, kur 

vēlreiz stāstīšu par novada bioloģijas olimpiādi tiešsaistē. 

 

 

Ar cieņu,  

Jānis Liepiņš 

Bioloģijas valsts olimpiādes rīcības komisijas priekšsēdētājs 
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