
KONKURSA JAUTĀJUMI 

6. -7. klase 

1.Kuras vielas cilvēka organismā ir visvairāk?  

2.Latvija atrodas uz Zemes ziemeļu puslodē. Kurs no apgalvojumiem izskaidro, kāpēc pie mums 

notiek dienas un nakts maiņa?  

a) Zeme griežas ap savu asi. 

b) Saule griežas ap savu asi 

c) Zemes ass ir slīpa 

d) Zeme riņķo ap Sauli 

3.Ko negaisa laikā pamana vispirms?  

4.Kura mērierīce jāizmanto, lai izmērītu atmosfēras spiedienu?  

a) Barometrs 

b) Dinamometrs 

c) Mērcilindrs 

d) Termometrs 

5.Ar fotosintēzi nodarbojas augi vai fotogrāfi?  

6.Ko mēra ar Rihtera skalu?  

7.No kā rodas pedikuloze?  

8.Nosauciet valstis!  

 

 

 

 

 

 

9.Tas ir gudrs dzīvnieks, kas bieži dzīvo cilvēka tuvumā. Tam pat var iemācīt pateikt dažus 

vārdus. Sakāmvārds vēsta, ka šis putns otram tādam pašam acī neknābs. Putns mēdz nolaupīt citu 

putnu olas un mazuļus. Kā sauc šo putnu?  

10.Dažādus priekšmetus apraka mitrā augsnē. Pēc gada tos izraka. Kurš priekšmets nebija 

sadalījies?  

a) Olas čaumala 



b) Plastmasas krūze 

c) Burtnīcas lapa 

d) Kartupeļa miza 

11.Nosauciet kontinentu, kuru šķērso visi meridiāni!  

12.Vai mūsu smadzenes jūt sāpes?  

13.Kas ir ālants?  

14.Kas ir mate – dzēriens vai auglis?  

15.Šīs Latvijas kaimiņvalsts biezajos, mitrajos mežos aug daudz sēņu, un sēņošana ir tik 

populāra, ka to mēdz dēvēt arī par nacionālo sportu. Pamatiedzīvotāju galvenie ēdieni ir sēnes un 

kartupeļi. Nosauciet valsti!  

16.Cik ilgi cilvēka organismā dzīvo leikocīti?  

17.Cik gara mēdz būt polārā nakts?  

a) Vairāk nekā 24 stundas 

b) 10 stundas 

c) 16 stundas  

18.Kā rodas “saules zaķīši”?  

19.Auga dzeltenajām sēklām, ko sauc arī par graudiņiem, nav smaržas, bet ir ļoti asa garša, kas 

izjūtama košļājot. Pie mums Latvijā nopērkamos auga produktus parasti sauc dažādu tautu 

vārdos: Krievu…, Angļu…, Franču… Kā sauc šo augu?  

20.Kā sauc seklu vietu, pa kuru var pārbrist upi?  

21.Ēriku dzimtas augs, Latvijā aizsargājams. Tā aizsardzībai nodibināts rezervāts. Kā sauc augu 

un rezervātu?  

22.Cik kaķim pirkstu?  

23.Valts, kuru raksturo vārdi: SALSA, MARIAČI, METISI, TORTKJA, RODEO, SOMBRERO.  

24.Uz kuru debespusi norāda Polārzvaigzne?  

25.Tas ir rets augs, aug dziļos lietusmežos un nosaukts 19. gadsimta britu gubernatora vārdā. 

Augam ir lielākais zieds pasaulē – līdz 91 cm diametrā. Zieds ir pazīstams ar savu slikto smaku, 

kas pievilina kukaiņus. Nosauciet šo augu!  

26.Kas ir geizeri?  

27.Kurai vielai katrā agregātstāvoklī ir savs (cits) nosaukums?  

28.Kāda ir saistība starp mežu un grāmatu?  



29.Ko pēta entomologs?  

30.Kas ir “Daugavas loki”?  

 

Lai veicas! 
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