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 Jautājums Atbilžu varianti Pareizā atbilde 

1. 

Kurš dzīvnieka 
nosaukums 
iederas latviešu 
tautasdziesmā? 
“..... gudra sieva, 
Gudri bērnus 
audzināja: 
Starp priedīti, 
starp eglīti, 
Lai caunīte 
neredzēja.” 

a) Vāverīte 
b) Pūce 
c) Kaķenīte 

a) vāverīte 

2. 

Kas ir cietāks par 
akmeni un 
mīkstāks par 
pūpēdi? 

a) zirnis 
b) sniega pika 
c) sirds 

c) sirds 

3. 
Kurš ir Latvijas 
nacionālais 
kukainis? 

a) Divpunktu 
mārīte 

b) Putu cikāde 
c) Dižtauriņš 

a) divpunktu mārīte 

4. 

Organisms, kas 
barojas no cita 
organisma un 
dzīvo uz tā vai 
tajā, ir: 

a) tārps 
b) parazīts 
c) liekēdis 

b) parazīts 

5. 
Cik ilgi dzīvo 
ozoli? 

a) līdz 100 gadiem 

b) līdz 200 gadiem 

c) līdz 1000 gadiem 

c) līdz 1000 gadiem 

6. 
Ar ko pārvietojas 
kukaiņi? 

a) kājām 
b) spārniem 
c) kājām vai 
spārniem 

c) kājām vai spārniem 
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7. 
Kādas “asaras” ir 
priedei? 

a) dzidras 
b) dzintara krāsā 
c) sāļas 

b) dzintara krāsā 

8. 
Kāpēc zirnekļi 
veido tīklus? 

a) lai medītu barību 
b) lai šūpotos 
c) lai patvertos no 
lietus  

a) lai medītu barību 

9. Čūska: 
a) dzeļ 
b) kož 
c) kniebj 

b) kož 

10. 
Latvijas teritorijā 
dzīvo: 

a) jenotsuņi  
b) jenoti 
c) žirafes 

a) jenotsuņi  

11. Kas ir glodene? 
a) ķirzaka  
b) čūska 
c) tārps 

a) ķirzaka  

12. Kas ir zalktis? 

a) indīga čūska ar 
zigzagu uz 
muguras  

b) Latvijā 
sastopama čūska 
ar austiņām 

c) zalktis nav čūska 

b) Latvijā sastopama 
čūska ar austiņām 
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13
. 

Meža dzīvnieka 
ķermeni klāj: 

a) spalvas 
b) mati 
c) zvīņas 

a) mati 

14
. 

Kādā augstumā 
mēra dižkoka 
resnumu? 

a) 5 metru 
augstuma  
b) 0,5 metru 
augstumā 
c) 1,3 metru 
augstumā jeb 
cilvēka krūšu 
augstumā 

c) 1,3 metru 
augstumā jeb 
cilvēka krūšu 
augstumā 

15
. 

Kurš ir Latvijas 
resnākais ozols? 

a) Turbu ozols  
b) Kaives senču 
ozols 
c) Aiviekstes ozols 

b) Kaives senču 
ozols 

16
. 

Līdz cik gadiem 
mežu dēvē par 
jaunaudzi? 

a) līdz 10 gadiem 
b) līdz 20 gadiem 
c) līdz 50 gadiem 

b) līdz 20 gadiem 

17
. 

Kuri koki pēc 
ledus laikmeta 
parādījās paši 
pirmie? 

a) bērzs un priede 
b) ozols un liepa 
c) ceriņš un pīlādzis 

a) bērzs un priede 

18
. 

Mežistrādes 
mašīnu koku 
gāšanai sauc par: 

a) mersedesu  
b) forvarderu 
c) harvesteru 

c) harvesteru 

19
. 

Kas ir lietaskoks? 

a) koks, kas aug 
lietus mežā  
b) koks, no kā tiek 
izgatavoti koka 
priekšmeti 
c) vecs koks 

b) koks, no kā tiek 
izgatavoti koka 
priekšmeti 

20 Vieta, kur nocirsts a) līdums a) līdums 
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. mežs, lai iegūtu 
zemi 
lauksaimniecībai, 
ir: 

b) tīrums 
c) dārzs 

21
. 

Cik daudz dzīvo 
būtņu sugu šobrīd 
zināmas uz 
zemes: 

a) 10 tūkstoši 
b) 50 tūkstoši 
c) 1,5 miljoni 

c) 1,5 miljoni 

22
. 

Kas ir piepe? 

a) miris koks 
b) sēne, kas aug uz 
kokiem 
c) ēdama sēne 

b) sēne, kas aug uz 
kokiem 

23
. 

Kas ir tumšais 
jātnieciņš? 

a) kaitēkļu 
ienaidnieks, kas 
dzīvo uz 
nokaltušiem 
kokiem 
b) briesmonis, kas 
dzīvo biezos mežos 
c) jātnieks melnā 
apģērbā 

a) kaitēkļu 
ienaidnieks, kas 
dzīvo uz 
nokaltušiem 
kokiem 

24
. 

Latvijā sastopamu 
indīgu čūsku sauc: 

a) zalktis  
b) gludgalvīte 
c) odze 

c) odze 

25
. 

Kurš gadalaiks ir 
vispiemērotākais 
dižkoku 
meklēšanai un 
mērīšanai? 

a) ziema 
b) pavasaris 
c) vasara 

b) pavasaris 
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26. 
Kas jādara, ja 
sēņojot ieraugi 
mežacūku? 

a) sāniski jākāpjas 
atpakaļ, dodot 
dzīvniekam signālu, 
ka liksi viņu mierā 
b) skaļi jābļauj un 
jāskrien prom, 
atpakaļ neskatoties 
c) jāpieiet klāt un 
jāpaglauda 

a) sāniski jākāpjas 
atpakaļ, dodot 
dzīvniekam signālu, 
ka liksi viņu mierā 

27. 
Cik kāju ir 
zirneklim? 

a) 6  
b) 4 
c) 8 

a) 8 

28. 
Mežu mēdz dēvēt 
par: 

a) planētas aknām  
b) planētas 
plaušām 
c) planētas kājām 

b) planētas 
plaušām 

29. Tāss ir: 
a) priedes miza 
b) egles zari 
c) bērza miza 

c) bērza miza 

30. 

Koka stumbra 
galvenā daļa, kas 
atrodas zem 
mizas un ko 
izmanto 
būvniecībā, ir: 

a) serde 
b) koksne 
c) malka 

b) koksne 
 

31. Ar O2 apzīmē: 

a) skābekli, ko 
cilvēki elpo 
b) ogļskābo gāzi 
c) gaisa 
piesārņojumu 

a) skābekli, ko 
cilvēki elpo 

32. 
Kādas sēnes 
mēdz dēvēt par 

a) nepazīstamas un 
indīgas 

a) nepazīstamas un 
indīgas 
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suņu sēnēm? b) tās, ko ēd suņi 
c) tās, kas aug pie 
suņubūdas 

33. 
Pieaudzis koks 
dienā spēj saražot 
skābekli: 

a) 1 cilvēkam 
b) 10-20 cilvēkiem 
c) 50 cilvēkiem 

b) 10-20 cilvēkiem 

34. 
Kurš skujukoks 
rudenī met 
skujas? 

a) egle 
b) lapegle 
c) kadiķis 

b) lapegle 

35. 
Izplatītākais koks 
Latvijā ir: 

a) bērzs 
b) ozols 
c) priede 

c) priede 

36. 
Ozola sakņu 
sistēma var 
sasniegt: 

a) 10 m garumu 
b) 50 m garumu 
c) 100 m garumu 

b) 50 m garumu 

37. 

Kā sauc kopā 
sasietu baļķu 
kopu, ko pludina 
pa upi 

a) Laiva 
b) Plenica 
c) turba 

b) plenica 

38. 
Galvenais 
plostnieks ir? 

a) dravinieks 
b) korņiks 
c) matrozis 

b) korņiks 

39. 
Plostnieka palīgs 
ir: 

a) brašulis 
b) malacis 
c) plostnieciņš 

b) malacis 

40. 

Garš koks, ko 
izmanto 
plostnieki baļķu 
regulēšanai ūdenī 

a) ķeksis 
b) airis 
c) lāpsta 

a) ķeksis 

 


