
         Vārds, uzvārds ……………………………….. 

Pārbaudes darbs ( mācību gada noslēguma darbs) 

latviešu valodā 12. klasei 

1. uzdevums. Atzīmējiet ar x, vai apgalvojums ir pareizs vai nepareizs! (10 punkti )  
 

Nr. 
p.k. 

Apgalvojums Pareizi Nepareizi 

1. Latviešu tautas sakāmvārds - Ikvienam savi, celi liekas taisni - ir uzrakstīts 
pareizi. 

  

2. Laikraksta nosaukumā "Latvijas Vēstnesis" nav kļūdu.   

3. Ikkatrs zin savu pienākumu - vārdos nav kļūdu.   

4. Grāmatas tiek tulkotas angļu valodā - vārdi ir uzrakstīti pareizi.   

5. Mums bija pa pilnam darba, līdz katrs pielasījām pa pilnam spainim sēņu -
vārdos nav kļūdu. 

  

6. Markusa Rivas (nom. Markus Riva) dziesma "Tavā tuvumā" ir populāra -
īpašvārds ir uzrakstīts pareizi. 

 
 

 

7 Salikteņu - maipukīte, mijkrēslis, lejkanna - rakstībā nav kļūdu.   

8. Juzdams, zuzdams, klīzdama - divdabji ir uzrakstīti pareizi.   

9. Viss darbs nav vis velti padarīts - vārdos nav kļūdu.   

10. Tūkstoš deviņsimti piecdesmit trešajā gadā  - skaitļa vārda pieraksts ir 
pareizs. 

  

2. uzdevums. Labojiet teksta vārdu pareizrakstības kļūdas! (12 punkti) 

1. Alise ieraudzija zemu aizkaru, ko līdz šim nebija pamanijusi, un aiz tā atradās piecpacmit col  
las augstas durtiņas.  

2. Alise nodomāja, ka diezvai ir kautkas tāds, kas pa tieši nav iespējams.  
3. Dīķis izskatījās pilnum pilns: tur peldēja nezkādi dīvaini radijumi. Alise peldēja papriekšu un  

rādija ceļu. 
4. Galva atsitās pret griezstiem - un viņai vaidzēja saliegties, lai nenolūstu kakls.  
5. Alise auga aiz vien lielāka, viņa meiģināja iekārtoties guļus uz grīdas, ar vienas rokas elkoni 

atspiezdamās pret durvīm, otru - aizligdama aiz galvas. 
6. Alise tagat ir tūkstotsreiz lielāka nekā Trusis, un no Truša nav jābīstas.  
7. Zemeslode griezās tāpēc, ka ikatrs dara savu darbu un nejaucās citu darīšanās.  

(Pēc L. Kerola stāsta "Alises piedzīvojumi Brīnumzemē".) 

1. ……………………..……      9. ………………..………………..     17. ………………………………… 

2. ……………………..……      10. ………………..………………     18. ………………………………… 

3. ……………………..……      11. ………………..………………     19. ………………………………… 

4. ……………………..……      12. ………………..………………     20. ………………………………… 

5. ……………………..……      13. ………………..………………     21. ………………………………… 

6. ……………………..……      14. ………………..………………     22. ………………………………… 

7. ……………………..……      15. ………………..………………     23. ………………………………… 

8. ……………………..……      16. ………………..………………     24. ………………………………… 

 

4. uzdevums. . Dotajā tekstā lieciet pieturzīmes, arī beigu pieturzīmes!  ( 24 punkti - par katru pareizi 

uzrakstītu teikumu 2 punkti, ja pieļauta 1 kļ. – 1 punkts, vairāk kļ. – 0 punktu )  

 



Honorārs. 

1. Izdevējs Miķelis Goppers bija pierunājis kādu ļoti slavenu vecās paaudzes dzejnieku sarakstīt 

īpašai vajadzībai dažus vieglus pantus solīdamies maksāt cik vien tas prasīšot    

2. Pēc padarītā darba dzejnieks iegriezies apgādā nokārtot honorāra lietas bet Goppers atstājis savā 

vietā grāmatvedi  

3.  Dzejnieks domīgi teicis  Tas  jau  bijis  tikai tāds  nieka darbiņš   Ko tur daudz varētu prasīt  Taču ja 

grāmata ir pušķota ar manu vārdu  un  tiek labi pirkta tad es domāju  ka nez vai simtiņš nebūtu 

prasīts  par daudz  

4. O nē honorārs ir pilnīgi jūsu ziņā  Tātad rakstīsim simtu  atsaucies grāmatvedis un taisījies izrakstīt 

zīmi kasierei 

5. Paga  paga  kam tāda steiga  saucis dzejnieks brīnīdamies par vieglo uzvaru  Man sarunāta 

tikšanās pēc kādas pusstundas būšu atpakaļ  un tad mēs norunāsim visu galīgi  

6. Dzejnieks aizgājis un atgriezies pēc pusstundas. 

7. Ienākot kabinetā tēlojot aizmāršīgo dzejnieks  atkal vaicājis  Kāda bija tā summiņa ko jūs man 

pirmīt  minējāt  vai  divi  simti  

8. Tam nav nozīmes ko mēs pirmīt minējām jo noruna ir tāda ka mēs maksāsim tik  cik  jūs prasīsiet  

smaidīdams atbildējis grāmatvedis 

9.  Dzejnieks pārsteigts atkārtojis  Vai  tiešām  jūs  man  maksāsiet  tik  cik  es  jums  prasīšu   

10.  Šis  apgāds novērtē manu dzeju  bet vai  jūs  zināt  ka  laba  dzeja  var  būt  arī  četri  simti un pat 

pieci simti  vērta   teicis dzejnieks 

11. Grāmatvedis tverdams pēc pildspalvas teicis  Labi rakstīsim pieci  simti  

12. Dzejnieks  brīdinādams  izšāvis  roku gaisā  Stop  stop                                           ( Pēc A. Eglīša.) 

5. uzdevums. Izdomājiet un uzrakstiet teikumus atbilstoši nosacījumiem! ( 12 punkti – par katru 

pareizi veidotu teikumu 1 p., pareizi uzrakstītu – 1p., pareizi iesaistītu konstrukciju – 1 p. Ja teikums 

veidots nepareizi, tas netiek vērtēts! ) 

 

 saliktu sakārtotu teikumu ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem saistījumā ar vispārinošo vārdu; 

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

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

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

 saliktu pakārtotu teikumu ar savrupinājumu; 

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

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

 vienkāršu paplašinātu teikumu ar divdabja teicienu; 

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

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

 tiešās runas teikumu ar uzrunas grupu! 

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

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



 
Vērtēšana:  

  

Punkti 58- 55 54 - 50 49 - 47 46-43 42-39 38 - 34 33 - 26 25 - 18 17 - 8 7 - 1  

Balles 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 





 



 

 


