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Valstybinio brandos egzamino užduotis
P agr i n di n ė s es ij a

2022 m. birželio 3 d.

Egzamino trukmė – 3 val. (180 min.)

NURODYMAI
Gavę užduoties sąsiuvinį ir atsakymų lapą, pasitikrinkite, ar juose nėra tuščių lapų arba kitokio
aiškiai matomo spausdinimo broko. Pastebėję praneškite egzamino vykdytojui.
2. Įsitikinkite, kad ant jūsų atsakymų lapo užklijuotas kodas, kurio numeris sutampa su
jūsų eilės numeriu egzamino vykdymo protokole.
3. Atsakymus į užduoties klausimus pirmiausia galite rašyti užduoties sąsiuvinyje, kuriame yra
palikta vietos juodraščiui. Jei neabejojate dėl atsakymo, iš karto rašykite atsakymų lape.
Vertintojams bus pateikiamas tik atsakymų lapas!
4. Per egzaminą galite rašyti juodai rašančiu tušinuku, pieštuku, naudotis trintuku, liniuote ir
skaičiuotuvu be tekstinės atminties.
5. Atsakymų lape rašykite ir braižykite tik juodai rašančiu tušinuku tvarkingai ir įskaitomai.
Atsakymų lape nesinaudokite trintuku ir koregavimo priemonėmis.
6. Saugokite atsakymų lapą (neįplėškite ir nesulamdykite). Sugadintuose lapuose įrašyti
atsakymai nebus vertinami.
7. Stenkitės atsakyti į kuo daugiau klausimų, neatsižvelgdami į tai, pagal kurio kurso (bendrojo
ar išplėstinio) programą dalyko mokėtės mokykloje. Neatsakę į kurį nors klausimą,
nenusiminkite ir stenkitės atsakyti į kitus.
8. Pasirinktus atsakymus į I dalies klausimus atsakymų lape pažymėkite kryželiu (žymėkite tik
vieną atsakymo variantą). Jei pažymėsite neaiškiai arba daugiau kaip vieną atsakymo variantą,
tas klausimas bus vertinamas 0 taškų. Suklydę atsakymą taisykite atsakymų lape nurodytoje
vietoje.
9. II dalies klausimų atsakymus įrašykite tam skirtoje atsakymų lapo vietoje.
10. III ir IV dalių klausimų išsamius atsakymus, paaiškinimus įrašykite atsakymų lape tam
skirtoje vietoje. Už ribų parašyti atsakymai nebus vertinami.
11. Atsakymų lape neturi būti užrašų ar kitokių ženklų, kurie leistų identifikuoti darbo autorių.
12. Pasibaigus egzaminui, užduoties sąsiuvinį galite pasiimti.
Linkime sėkmės!
1.
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I dalis
Kiekvienas teisingai atsakytas I dalies klausimas vertinamas 1 tašku. Į kiekvieną klausimą yra tik
po vieną teisingą atsakymą.
01. Kuris teiginys apie cholesterolį žmogaus organizme yra teisingas?
A
B
C
D

Cholesterolis yra kremzlių, sausgyslių sudedamoji dalis.
Cholesterolis yra biologinių membranų sudedamoji dalis.
Cholesterolis ląstelėse kaupiamas kaip atsarginė medžiaga.
Cholesterolis katalizuoja maisto medžiagų skaidymo reakcijas.

02. Kuriuo atveju (A, B, C ar D) teisingai įvardytos visos paveiksle pažymėtos ląstelės struktūros?
3
4

1

2

1

2

A

Mitochondrija

Lizosoma

B

Lizosoma

Goldžio kompleksas

C

Mitochondrija

D

Lizosoma

3
Grūdėtasis
endoplazminis tinklas
Grūdėtasis
endoplazminis tinklas

Grūdėtasis
endoplazminis tinklas
Grūdėtasis
endoplazminis tinklas

4
Goldžio kompleksas
Mitochondrija

Goldžio kompleksas

Lizosoma

Goldžio kompleksas

Mitochondrija

03. Kuris iš šių procesų vyksta Goldžio komplekse?
A
B
C
D

Sintetinamos ATP molekulės.
Saugoma ląstelės genetinė informacija.
Modifikuojami ir rūšiuojami baltymai.
Susidaro virškinimo fermentai ir ribosomos.

04. Lentelėje pateiktos paviršiaus ploto ir tūrio reikšmės. Kurioms paviršiaus ploto ir tūrio reikšmėms
esant (A, B, C ar D), alveolėje efektyviausiai vyks dujų apykaita?
Reikšmė
Paviršiaus plotas (santykiniais vienetais)
Tūris (santykiniais vienetais)

A
1
1

B
2
3

C
2
1
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05. Mokiniai atliko tyrimą, kurio tikslas – nustatyti augalų lapų žiotelių skaičiaus įtaką vandens
garinimui. Į keturis mėgintuvėlius jie įpylė vienodą kiekį vandens ir į tris mėgintuvėlius pamerkė
po vieną tos pačios rūšies augalo šakelę su skirtingu lapų skaičiumi (B–D). Vienas mėgintuvėlis
(A) buvo paliktas kaip kontrolinis. Tuomet į visus keturis mėgintuvėlius jie įlašino aliejaus, kad
vandens paviršiuje susidarytų aliejaus plėvelė. Mėgintuvėliai savaitę buvo laikomi vienodomis
sąlygomis. Kuriame mėgintuvėlyje po savaitės liko mažiausiai vandens?
Aliejaus plėvelė

A

B

C

D

06. Mokslininkai tyrė įvairių veiksnių įtaką tam tikrų palmių rūšių lapų formai. Įtaka buvo nustatyta,
įvertinus veiksnių ir lapų formos ryšį. Tam buvo naudota dešimt skirtingų skaičiavimo modelių.
Modeliavimo rezultatai schemiškai pavaizduoti paveiksle.
Kuris veiksnys turėjo daugiausia įtakos
palmių lapų formai?
A
B
C
D

Augalo aukštis
Vidutinė temperatūra
Kritulių sezoniškumas
Temperatūros sezoniškumas

Remdamiesi paveikslu, kuriame schemiškai pavaizduota žmogaus kraujotakos sistema, atsakykite į 7 ir
8 klausimus.

07. Kuriuo atveju išvardyti visi skaičiai, paveiksle žymintys kraujo tekėjimą didžiuoju kraujotakos
ratu?
A
B
C
D

1, 2, 3, 4
3, 4, 5, 7
4, 3, 6, 8
5, 7, 6, 8

08. Kuria seka kraujas teka iš skrandžio, kol pasiekia plaučius?
A
B
C
D

4→3→2→1
4→3→6→8
5 → 7 → 2 →1
5→7→6→8
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09. Paveiksle pavaizduota, kaip nustatoma kraujo grupė. Pradinis kraujo mėginys nebuvo veikiamas
jokia medžiaga, jame esantys eritrocitai pasiskirstę vienodai, yra nesulipę. Į kitus tris mėginius
buvo įlašinta α (anti-A), β (anti-B) antikūnų ir rezus faktoriaus (Rh) antikūnų (Anti-D) tirpalų.
Kuria raide (A, B, C ar D) pažymėtas B Rh– grupės kraujo mėginys?
Pradinis
Tirpalai
mėginys Anti-A Anti-B Anti-D
A
B
C
D
10. Paveiksle schemiškai pavaizduota, kaip yra palaikoma pastovi kūno temperatūra žmogaus
organizme. Punktyrinė rodyklė žymi temperatūros pokytį (didėjimą arba mažėjimą). Kuria raide
pažymėtame laukelyje turėtų būti papildomai įrašyta „Odos kraujagyslės susiaurėja“?

A

B

C

D

11. Kuriuo atveju teisingai įvardyti šlapimo susidarymo etapai nefrone
(žr. pav.)?
A
B
C
D

12.

1 – filtravimas, 2 – reabsorbcija, 3 – sekrecija
1 – sekrecija, 2 – filtravimas, 3 – reabsorbcija
1 – reabsorbcija, 2 – filtravimas, 3 – sekrecija
1 – filtravimas, 2 – sekrecija, 3 – reabsorbcija

Schemoje skaičiais 1–5 pažymėti įvairias kūno dalis jungiantys neuronai. Kuria seka nerviniai
impulsai sklinda reflekso lanku?
A
B
C
D

3→4→2
3→4→5
5→4→3
1→4→3
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13. Kuris teiginys apie organizmo valdymą yra teisingas?
A
B
C
D

Humoralinis organizmo valdymas trunka trumpiau negu nervinis valdymas.
Nervinis organizmo valdymas vyksta, vidaus sekrecijos liaukoms išskiriant hormonus.
Nervinis organizmo valdymas lemia greitesnę organizmo reakciją į dirgiklius negu
humoralinis.
Humoralinis organizmo valdymas vyksta tuomet, kai organizmo funkcijas valdo tik nervų
sistema.

14. Kuris teiginys apie daugiametę bendrijų kaitą yra klaidingas?
A
B
C
D
15.

Bendrijų kaita ežere baigiasi ežero virtimu pelke, o šios – mišku.
Bendrijų kaita vyksta tol, kol ilgainiui jų rūšinė sudėtis mažai keičiasi.
Bendrijų kaita gali vykti tik gaisravietėse, kai jose apsigyvena organizmai.
Gali būti išskiriamos bendrijos „vaikystės“, „brandos“, „senatvės“ raidos fazės.

Kuris teiginys apie grybus yra teisingas?
A
B
C
D

Visi grybai yra daugialąsčiai organizmai.
Visų grybų ląstelės sienelė sudaryta iš celiuliozės.
Medžiagas grybai siurbia iš gyvų ar negyvų organizmų.
Grybai, kaip ir gyvūnai, yra maistą ryjantys heterotrofai.

16. Grafikuose pateiktos penkių skirtingų laboratorijoje auginamų organizmų populiacijų gausumo
kreivės. Rodyklė (↑) žymi laiko momentą, kai 2–5 populiacijų organizmai buvo suleisti gyventi
kartu su pirmo (1) organizmo populiacija, t. y. gyveno pirmo (1) organizmo populiacija kartu su
antro (2), pirmo (1) su trečio (3), pirmo (1) su ketvirto (4) ir pirmo (1) su penkto (5) organizmo
populiacija. Visais atvejais pirmo (1) organizmo populiacijos gausumo kreivė buvo tokia pati.
Kuriuo atveju (A, B, C ar D) tarp organizmų populiacijų buvo mutualistinė sąveika?
1

2

3

4

A

B

C

17. Kuri iš išvardytų organizmų grupių yra priskiriama antrajam (II) mitybos lygmeniui?
A
B
C
D

Pirminiai vartotojai
Antriniai vartotojai
Tretiniai vartotojai
Gamintojai

18. Kuris teiginys apie azoto apytaką biosferoje yra teisingas?
A
B
C
D

Skaidytojai organinį azotą verčia amonio junginiais.
Denitrifikuojančios bakterijos amonio jonus verčia nitrato jonais.
Azotą fiksuojančios bakterijos nitrato jonus verčia organiniu azotu.
Nitrifikuojančios bakterijos atmosferos azotą verčia amonio junginiais.
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19. Mokslinėje konferencijoje buvo aptarti du organizmų populiacijų gausumo reguliavimo būdai:
populiacijos gausumo reguliavimas dirbtinai ir leidžiant populiacijai natūraliai pasiekti aplinkos
talpą. Kuris teiginys apie aplinkos talpą yra teisingas?
A
B
C
D
20.

Pasiekus aplinkos talpą, populiacijos gausumas nusistovi.
Populiacijos gausumas didėja, kol pasiekia aplinkos talpą, ir toliau didėja.
Populiacijos gausumas mažėja, kol pasiekia aplinkos talpą, ir toliau mažėja.
Pasiekus aplinkos talpą, populiacijos gausumas toliau didėja, o vėliau ima mažėti.

Grafike kreivės (A–D) rodo gyvūnų populiacijų augimo greičio
priklausomybę nuo populiacijos tankio, gyvūnams gyvenant
skirtingomis sąlygomis. Kuria raide pažymėta kreivė atitinka
atvejį, kai gyvūnų vidurūšinė konkurencija staigiai padidėja, jų
populiacijoms pasiekus tam tikrą tankį?

C
B
A
D

II dalis
Kiekvienas teisingai atsakytas II dalies klausimas vertinamas 1 tašku.
1.

Paveiksle pateikta šviesiniu mikroskopu užfiksuota
svogūno epidermio ląstelių nuotrauka. Nuotraukoje
rodykle pažymėtos ląstelės ilgis 50 mm, o tikrasis šios
ląstelės ilgis yra 250 µm. Kiek kartų nuotraukoje padidinta
ši svogūno ląstelė, palyginti su tikruoju jos dydžiu?
Juodraštis

2.

Paveiksle schemiškai pavaizduoti dvylikapirštėje žarnoje vykstančio proceso etapai. Įvardykite,
kaip apibendrintai vadiname šį procesą.

Riebalų
lašelis

Juodraštis

NEPAMIRŠKITE ATSAKYMŲ PERKELTI Į ATSAKYMŲ LAPĄ
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Suvalgęs grybų ir jais apsinuodijęs, žmogus vėmė. Nuo to karto, užuodus grybų kvapą, jį
supykina. Kokio tipo refleksas pasireikš, žmogui vėl užuodus grybų kvapą?
Juodraštis

4.

Paveiksle schemiškai pavaizduota cheminė sinapsė. Pateiktame tuščiame laukelyje nubrėžkite
rodyklę, vaizduojančią nervinių impulsų sklidimo kryptį.

Nervinių impulsų
sklidimo kryptis

5.

Kuri vidaus sekrecijos liauka išskiria hormonus, palaikančius kūno temperatūrą, reguliuojančius
medžiagų apykaitą ir kūno augimą?
Juodraštis

6.

Įvardykite mitybos būdą, kai reikiamos medžiagos gaunamos iš kito organizmo, nuolat jam
darant neigiamą poveikį, bet jo nenužudant.
Juodraštis

7.

Tarkime, kad tiriamą ekosistemos produkcijos piramidę sudaro keturi lygmenys. Kiek maždaug
energijos yra sukaupta augalų biomasėje, jeigu antrinių plėšrūnų biomasėje jos sukaupta
5 džauliai?
Juodraštis

8.

Šio cheminio elemento cirkuliaciją ekosistemose užtikrina bakterijos, o jo perteklius gali sukelti
eutrofikaciją. Įvardykite šį cheminį elementą.
Juodraštis

9.

Nurodykite vieną biotinį veiksnį, lemiantį populiacijos individų skaičiaus mažėjimą.
Juodraštis

10.

Kaip apibendrintai vadinami visi veiksniai, ribojantys populiacijos augimą?
Juodraštis

NEPAMIRŠKITE ATSAKYMŲ PERKELTI Į ATSAKYMŲ LAPĄ
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III dalis
1 klausimas. Izraelio mokslininkų komanda sukūrė dirbtinio augalų apdulkinimo technologiją. Ji jau
buvo išbandyta migdolų1 soduose Izraelyje, Australijoje, JAV ir toliau plėtojama.
1.

Dirbtinio apdulkinimo technologijos etapai atkartoja vabzdžių atliekamą apdulkinimą.

1.1. Pirmiausia nuo nuskintų migdolų žiedų atskiriamos žiedadulkės. Nuo kurios migdolo žiedo dalies
atskiriamos žiedadulkės?
Juodraštis

(1 taškas)
1.2. Žydėjimo metu žiedadulkės dirbtiniu apdulkinimo aparatu paskleidžiamos ant žydinčių migdolų.
Ant kurios žiedo dalies turi patekti žiedadulkės, kad įvyktų apvaisinimas?
Juodraštis

(1 taškas)
2.

Po apvaisinimo susidariusiame migdolo kaulavaisyje yra sėkla.

2.1. Migdolai gali būti dauginami sėklomis. Viena iš būtinų sąlygų sėkloms dygti yra temperatūra.
Paaiškinkite, kodėl nuo temperatūros priklauso sėklų dygimas.
Juodraštis

(2 taškai)
2.2. Nurodykite dar dvi sąlygas, būtinas sėkloms dygti.
Juodraštis

(2 taškai)
3.

Lietuvoje auginama viena iš migdolų rūšių – triskiautis migdolas (Prunus triloba). Jis gali būti
dauginamas paveiksle pavaizduotu būdu.
Triskiautis
migdolas

Slyva
3.1. Nurodykite, koks dauginimo būdas pavaizduotas paveiksle.
Juodraštis

(1 taškas)

1

migdolas – migdałowiec – миндаль
NEPAMIRŠKITE ATSAKYMŲ PERKELTI Į ATSAKYMŲ LAPĄ
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3.2. Dauginant paveiksle pavaizduotu būdu, triskiautis migdolas gali ir neprigyti. Taip gali atsitikti,
jei blogai sujungiamos abiejų augalų žievės. Paaiškinkite, kodėl triskiautis migdolas neprigyja,
blogai sujungus abiejų augalų žieves.
Juodraštis

(3 taškai)
4.

Sukurti dirbtinio apdulkinimo technologiją paskatino tai, kad pasaulyje mažėja vabzdžių
populiacijų dydis, nyksta vabzdžių rūšys. Dėl to kyla augalų apdulkinimo problema. Nurodykite
dvi žmogaus veiklas, kurios gali turėti įtakos vabzdžių populiacijų mažėjimui pasaulyje ir
Lietuvoje.
Juodraštis

(2 taškai)
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2 klausimas. Paveiksluose (A–D) schemiškai pavaizduotos skirtingų gyvūnų grupių kvėpavimo
sistemos dalys.

O2
CO2
Pilvelis
O2
CO2
A

B
CO2

CO2
O2

O2

O2

2-as organas
CO2

1.

1-as organas
C
D
Įvardykite gyvūnų grupes, kurioms būdingos paveiksluose A–D pavaizduotos kvėpavimo
sistemos dalys.
Juodraštis

A–

B–

C–

D–

(2 taškai)

2.1. Kurio kvėpavimo organo dalis pavaizduota B paveiksle?
Juodraštis

(1 taškas)
2.2. Kurie dar du kvėpavimo organai būdingi B paveiksle pavaizduotą kvėpavimo sistemos dalį
turintiems gyvūnams?
Juodraštis

(1 taškas)
3.

Paaiškinkite, kaip kvėpavimo sistema, kurios dalis pavaizduota A paveiksle, pritaikyta vykdyti
dujų apykaitą sausumoje.
Juodraštis

(2 taškai)
4.

Remdamiesi paveikslais, įvardykite organą, kuris pritaikytas vykdyti dujų apykaitą vandenyje.
Kokia savybė leidžia šiam organui efektyviai vykdyti dujų apykaitą vandenyje?
Juodraštis

Organas
Savybė

(2 taškai)
NEPAMIRŠKITE ATSAKYMŲ PERKELTI Į ATSAKYMŲ LAPĄ

11
BIOLOGIJOS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS

221BIVU0

3 klausimas. Maliarija – sunki liga, kuriai būdinga aukšta temperatūra, reguliariai pasikartojantys
karščiavimo priepuoliai, kepenų ir blužnies1 padidėjimas. Maliariją sukelia
Plasmodium genties pirmuonys – plazmodijai, pernešami Anopheles genties uodų
patelių. Įkandus uodo patelei, su jos seilėmis plazmodijai patenka į žmogaus kraują.
1.

Žmogaus organizme vyksta sudėtingas plazmodijų dauginimosi ciklas. Iš pradžių jie dauginasi
kepenų ląstelėse, vėliau – eritrocituose. Juose plazmodijai dauginasi tol, kol eritrocitai sprogsta.
Tuomet plazmodijai patenka į kraują ir vėl į naujus eritrocitus. Taip eritrocitų kiekis kraujyje
mažėja.
Paaiškinkite eritrocitų kiekio sumažėjimo poveikį maliarija sergančio žmogaus organizmui.
Juodraštis

(2 taškai)
2.

Nuolat ligos židinyje gyvenančių suaugusių žmonių organizme ilgainiui susidaro imunitetas
maliarijai, o kūdikiai dažnai turi įgytą pasyvųjį imunitetą.

2.1. Nurodykite, kaip įgyjamas pasyvusis imunitetas.
Juodraštis

(1 taškas)
2.2. Kodėl pasyvųjį imunitetą įgiję vaikai vėliau vis tiek gali susirgti maliarija?
Juodraštis

(1 taškas)
3.

Norint nesusirgti maliarija, profilaktiškai vartojami vaistai, saugomasi uodų įkandimų. Tačiau
2021 m. Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino vakciną nuo Plasmodium falciparum
sukeliamos mirtingiausios ir dažniausiai pasireiškiančios maliarijos formos. Paaiškinkite, kaip
skiepai padės organizmui kovoti su maliarija.
Juodraštis

(3 taškai)
4.

Plazmodijams patekus į organizmą, suaktyvėja fagocituojančios kraujo ląstelės. Nurodykite, kaip
šios ląstelės prisitaikiusios ginti organizmą.
Juodraštis

(1 taškas)
1

blužnis – śledziona – селезёнка
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4 klausimas. Paveiksluose schemiškai pavaizduota, kaip kasos gaminama biologiškai aktyvi
medžiaga X lemia gliukozės patekimą į ląsteles: 1 pav. – kai medžiaga X yra veikli,
t. y. ji jungiasi prie ląstelės membranos receptorių; 2 pav. – kai medžiaga X yra
neveikli, t. y. ji nesijungia prie ląstelės membranos receptorių.
Sergantis žmogus

Sveikas žmogus

Medžiaga X
Medžiaga X

Gliukozė

Baltymas
nešiklis

Gliukozė

Receptorius

Receptorius
Baltymas
nešiklis

1.

Ląstelė

Ląstelė

1 pav.

2 pav.

Įvardykite paveiksluose pavaizduotą medžiagą X.
Juodraštis

(1 taškas)
2.

Jeigu organizmas negamina medžiagos X arba sutrinka jos veikimas, susergama cukriniu diabetu.

2.1. Sergantieji cukriniu diabetu nuolat jaučia nuovargį ir silpnumą. Remdamiesi paveikslais,
paaiškinkite, kodėl taip yra.
Juodraštis

(2 taškai)
2.2. Cukrinis diabetas gali paveikti žmogaus regėjimą. Apibūdinkite cukrinio diabeto pasekmes
regėjimui.
Juodraštis

(2 taškai)
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2.3. Cukrinis diabetas nustatomas, ištyrus kraują. Tačiau įtarti, kad žmogus serga šia liga, galima ir
atlikus šlapimo tyrimą. Kurios šlapime aptiktos medžiagos padidėjęs kiekis rodytų, kad žmogus
gali sirgti cukriniu diabetu?
Juodraštis

(1 taškas)
2.4. Nurodykite dar vieną priežastį, kodėl šlapime gali būti randamas padidėjęs medžiagos, kurią
įvardijote, atsakydami į 2.3 klausimą, kiekis.
Juodraštis

(1 taškas)
3.

Kasos išskiriama medžiaga X gali būti sintetinama laboratorijoje. Taikant genų inžinerijos
technologijas, buvo sukurtos modifikuotos bakterijos, sintetinančios medžiagą X.
Modifikuotoms bakterijoms kurti naudojama rekombinantinė DNR.
rekombinantinės DNR dalis ir nurodykite jų funkcijas, sintetinant medžiagą X.

Įvardykite

dvi

Juodraštis

Dalis

Funkcija

Dalis

Funkcija
(2 taškai)
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5 klausimas. Pirmoje lentelėje pateiktos skirtingų primatų to paties geno dešimtyje vietų esančios
nukleotidinės bazės.
1 lentelė
Primatas
Žmogus
Makaka
Gorila
Šimpanzė
Orangutanas

3911

3913

5361

A
C
A
A
A

A
G
A
A
T

T
T
T
G
T

Nukleotido vieta gene
5365
6367
6374
6375
Nukleotidinė bazė
C
G
T
G
T
T
C
A
T
T
G
G
C
G
C
G
T
T
C
G

8224

8230

8468

G
T
T
G
T

G
T
G
G
C

A
G
A
A
A

Ieškant giminystės ryšių tarp organizmų, yra naudojami įvairūs metodai. Vienas iš jų –
skaičiuojama, kiek nukleotidinių bazių skiriasi tame pačiame gene toje pačioje vietoje.
Pavyzdžiui, 1 lentelėje pateiktose orangutanų ir gorilų genų atkarpose nukleotidinės bazės skiriasi
šiose vietose: 3913 vietoje orangutanų gene yra T, o gorilų – A; 6374 ir 8230 vietose orangutanų
gene yra C, o gorilų – G. Taigi iš viso tarp analizuojamo orangutanų ir gorilų geno sekų yra trys
nukleotidinių bazių skirtumai, todėl į atitinkamą 2 lentelės laukelį įrašytas skaičius 3. Bazių
skirtumai tarp orangutanų ir kitų nurodytų primatų geno taip pat pateikti 2 lentelėje.
2 lentelė
Lyginami primatai
Orangutanas ir gorila
Orangutanas ir žmogus
Orangutanas ir makaka
Orangutanas ir šimpanzė
1.

Nukleotidinių bazių skirtumai, vnt.
3
6
5
6

Remdamiesi pateikta informacija, pagal 2 lentelės pavyzdį užpildykite tuščius 3 lentelės
laukelius.
Juodraštis

3 lentelė
Lyginami primatai
Žmogus ir makaka
Žmogus ir gorila
Žmogus ir šimpanzė
Makaka ir gorila
Makaka ir šimpanzė
Gorila ir šimpanzė

Nukleotidinių bazių skirtumai, vnt.

6
9
5
(2 taškai)
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2.

Gyvūnai, turintys mažiausiai nukleotidinių bazių skirtumų tose pačiose genų vietose, yra laikomi
giminingiausiais. Sudaromame giminystės medyje jie paprastai įrašomi ant greta esančių šakų.
Turintieji daugiau bazių skirtumų įrašomi tolesnėse šakose ir t. t. Pagal 1 lentelėje pateiktus
duomenis buvo suskaičiuoti nukleotidinių bazių skirtumai ir sudarytas primatų giminystės medis
(jame žmogus ir orangutanas jau pažymėti). Remdamiesi 2 lentele ir savo užpildyta 3 lentele,
nurodykite, kurios raidės atitinka kitus primatus.
Žmogus

K

L

Orangutanas

M

Juodraštis

K–

L–

M–
(2 taškai)

3.

1 lentelėje pateikti duomenys giminystės ryšiams nustatyti yra gauti, naudojantis genetikos
mokslo žiniomis. Kurio dar vieno mokslo duomenys svarbūs, įrodant, kad lentelėje išvardyti
primatai yra giminingi?
Juodraštis

(1 taškas)
4.

Įvardykite organinę molekulę, kurioje yra visos 1 lentelėje pateiktos nukleotidinės bazės.
Juodraštis

(1 taškas)
5.1. Kaip vadinami genetinės informacijos pokyčiai, kai tam tikroje nukleotidų sekos vietoje vieną
nukleotidinę bazę pakeičia kita?
Juodraštis

(1 taškas)
5.2. Pateikite vieną tokio genetinės informacijos pokyčio priežastį.
Juodraštis

(1 taškas)
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6 klausimas. Europinis maldininkas1 (Mantis religiosa) – Vidurio ir Pietų Europoje, Azijoje,
Afrikoje paplitęs vabzdys. 2008 m. jis pirmą kartą buvo aptiktas ir Lietuvoje. Šiuo
metu vabzdžio buvimo vietos fiksuojamos beveik visoje Lietuvoje ir jis jau laikomas
vietiniu gyvūnu.

1.

Pavadinimas Mantis religiosa nurodo vabzdžio sistematinį rangą.
Įrašykite, koks tai sistematinis rangas, ir jį apibūdinkite.
Juodraštis

Rangas
Apibūdinimas
(2 taškai)
2.

Pavasarį iš kiaušinėlių išsirita maži, į suaugėlius panašūs europinių maldininkų jaunikliai. Jie
auga, neriasi ir maždaug rugpjūčio pradžioje jau būna suaugę. Kuris poembrioninis vystymosi
būdas būdingas europiniams maldininkams?
Juodraštis

(1 taškas)
3.

Viena iš galimų priežasčių, kodėl europiniai maldininkai paplito Lietuvoje, – klimato kaita.

3.1. Apibūdinkite klimato kaitą.
Juodraštis

(1 taškas)
3.2. 2021 m. rudenį Glazge vyko 26-oji Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija (COP26). Jos
tikslas – sutarti dėl klimato kaitos stabdymo priemonių. Konferencijos organizatoriai pagrindines
renginio temas nusakė šiais žodžiais: „anglis, automobiliai, pinigai ir medžiai“. Paaiškinkite,
kodėl klimato kaitos konferencijoje viena iš pagrindinių temų buvo nusakyta žodžiu „anglis“.
Juodraštis

(3 taškai)
1

maldininkas – modliszka – богомол
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3.3. Šioje klimato kaitos konferencijoje buvo sutarta iki 2030 m. sustabdyti masinį miškų kirtimą.
Paaiškinkite, kaip masinis miškų kirtimas susijęs su klimato kaita.
Juodraštis

(2 taškai)
4.

Manoma, kad dėl klimato kaitos Lietuvoje gali ne tik apsigyventi naujos organizmų rūšys, bet ir
pradėti nykti vietinės rūšys. Nurodykite dvi priemones, kurių galima imtis, siekiant išsaugoti
nykstančias organizmų rūšis.
Juodraštis

1.
2.
(2 taškai)
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IV dalis
7 klausimas.

Kai kuriems pieno ar jo produktų pavartojusiems suaugusiems žmonėms sutrinka
virškinimas. Taip gali nutikti dėl fermento laktazės trūkumo žarnyne. Laktazė skaido
piene esantį disacharidą laktozę į gliukozę ir galaktozę. Tyrimais gali būti nustatyta,
kiek suaugusių žmonių (procentais) tam tikroje populiacijoje turi laktazės, t. y. kokia
tos populiacijos suaugusių žmonių dalis toleruoja laktozę. Lentelėje pateikti vieno
tokio tyrimo rezultatai.
Veiksniai

Valstybė

Populiacija

JAV
Saudo Arabija
Airija
Japonija
Kinija
Ispanija
Nigerija
Sudanas
Šri Lanka

apačiai
beduinai
airiai
japonai
hanai
ispanai
fulaniai
bedžai
sinhalai

Sausringų
mėnesių
skaičius per
metus
12
12
0
1
8
5
7
12
0

Saulės radiacija
(kcal/cm/metus)

Gyvulių
ganymas
(%)*

162
192
94
162
162
162
174
174
144

0
93
40
10
20
30
80
60
30

Laktozės
toleravimas
(%)
0
83
96
19
12
85
78
80
27

* Kiek procentų nuo bendros ūkinės veiklos sudaro gyvulių ganymas.
1.

Kokia hipotezė galėjo būti suformuluota, prieš atliekant šį tyrimą apie laktozės toleravimo
priežastis?
Juodraštis

2.

(1 taškas)
Remdamiesi lentelėje pateiktais tyrimo duomenimis, pateikite labiausiai tikėtiną veiksnį, lėmusį
laktozės toleravimą. Atsakymą pagrįskite.
Juodraštis

(2 taškai)
3.

Kuriose dviejose iš lentelėje pateiktų populiacijų, tikėtina, vartojama daugiausia pieno?
Juodraštis

(1 taškas)
4.

Gliukozė, gauta suskaidžius piene esančią laktozę, ląstelėje atlieka tam tikrą funkciją. Įvardykite
ir apibūdinkite šią funkciją.
Juodraštis

Funkcija
Apibūdinimas
(2 taškai)
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8 klausimas. Paveiksle schemiškai pavaizduotas tyrimas. Du vienodi augalai (t. y. jų dydis, biomasė
ir kiti parametrai nesiskiria) sandariai apgaubti plastikiniais maišeliais. Tyrimo
pradžioje šių augalų lapuose nebuvo nustatyta krakmolo. Šalia augalų vazonuose
pastatyti indeliai su skirtingomis cheminėmis medžiagomis. Prie augalo A – medžiaga,
kuri į aplinką išskiria anglies dioksidą, prie augalo B – medžiaga, kuri iš aplinkos
sugeria anglies dioksidą. Abu augalai buvo laikomi vienodai apšviestoje vietoje dvi
paras.
Šviesa

Šviesa

Plastikinis
maišelis

Medžiaga, kuri išskiria
anglies dioksidą

1.

Medžiaga, kuri sugeria
anglies dioksidą

Koks galėtų būti šio tyrimo tikslas?
Juodraštis

(1 taškas)
2.

Kodėl augalai buvo apgaubti plastikiniais maišeliais?
Juodraštis

(1 taškas)
3.

Po dviejų parų A ir B vazonuose augančių augalų lapai buvo nuskinti. Jie buvo 30 sekundžių
virinami vandenyje, o po to 5 minutes virinami spirite. Dėl virinimo vandenyje ir spirite suiro
lapų ląstelių membranos ir buvo pašalintas chlorofilas. Vėliau, naudojant specialią medžiagą,
buvo nustatoma, ar šiuose lapuose yra krakmolo.

3.1. Įvardykite krakmolui nustatyti naudotą medžiagą.
Kaip galima nustatyti, kad augalų lapuose yra krakmolo, naudojant šią medžiagą?
Juodraštis

Medžiaga
Kaip galima nustatyti
(2 taškai)
3.2. Kaip įrodytumėte, kad reakcija vyksta tik tarp medžiagos, kurią įvardijote, atsakydami į
3.1 klausimą, ir krakmolo?
Juodraštis

(1 taškas)
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Kurio augalo – A ar B – lapuose po dviejų parų susidarė krakmolas? Savo atsakymą pagrįskite.
Juodraštis

Augalas
Pagrindimas
(2 taškai)
5.

2021 m. Kinijos mokslininkai išrado būdą, kaip pagaminti krakmolą laboratorijoje. Krakmolo
gamybai jie panaudojo tas pačias dujas, kurios būtinos augalams fotosintezei vykdyti. Šios dujos
paverčiamos metanoliu, o iš jo pagaminami angliavandeniai, sudarantys krakmolo molekulę.
Įvardykite dujas, kurias panaudojo mokslininkai.
Juodraštis

(1 taškas)

Juodraštis
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