
                      

   Fonētika 

 
1. uzdevums. Izpildiet testu! Apgalvojumus, kuriem nepiekrītat, labojiet! ( 11 punkti – par katru pareizu 

atbildi un labojumu 0,5 punkti) 

Nr. 

p.k. 
Apgalvojums Jā Nē Labojums 

1. Fonētika ir mācība par valodas skaņām un vārdu darināšanu.    

2. 
Grafiskās zīmes, ar kurām valodas skaņas apzīmētas rakstos, 

sauc par burtiem. 
   

3. Latviešu valodā ir 33 skaņas.    

4. Latviešu alfabētā burtu skaits neatbilst skaņu skaitam.    

5. Ar burtu o latviešu valodā tiek apzīmētas 3 skaņas.    

6. 
Latviešu valodas alfabēts radies 16. gs. uz vācu/ latīņu/ 

valodas alfabēta bāzes. 
   

7. 
Latviešu valodā iespējams gan 1. zilbes, gan arī 2. un 3. 

zilbes uzsvars. 
   

8. Svešvārdos e un ē tiek izrunāti šauri.    

9. Vārdos sentēvs, elpa, vergs, pelni ir šaurais patskanis e.    

10. Vārdā sairt ir divskanis.    

11. 
Zviegdams, glābdams, piecpadsmit, apģērbs – visos vārdos 

vērojama pozicionālā skaņu mija. 
   

12. 
Vārdi vesdams, krizdams, mestdams, sviesdams uzrakstīti 

pareizi. 
   

13. Vārdi pār-skriet, no-spē-lēt, aiz-stiept uzrakstīti pareizi.    

14. Līdzskaņi f un h sastopami tikai svešvārdos.    

15. 
Gardēžu priekam tiek audzēti truši un vīngliemeži - 

Izceltajos vārdos ir vēsturiskā skaņu mija. 
   

 
 

3. uzdevums.    Lasi tekstu un liec pieturzīmes! (12p.) 

                         Svītriņu vietā ievieto vienu vai vairākus izlaistos burtus! (6p.) 

         No vārdiem, kuri atdalīti ar slīpsvītrām, izvēlies pareizo, nepareizo nosvītro ar horizontālu svītru! (4p.) 
  

 

     1.Vēstules  ar roku rakstītas  es  neka__  līdz  šim nebiju ne sacerējusi ne sūtījusi  jo neredzēju tādas vajadzības 

2.Dzeltenā pastkastīte aiz manas mājas stūra man  jau patiešām//pa tiešām sen bija likusies  tāds pagātnes rekvizīts 

šodienas  racionālajā  pasaulē  tāpat  kā  piemēram  pasta  baloži  3.Mū__dienu  saziņas  līdzekļi  arī  personiskajā 

komun__kācijā  ir gandrīz vai pilnībā  izkonkurējuši  vissenāko  saziņas formu  vēstījuma  nodošanā  kādam  kas  

nav tepat//te pat  ar  roku  sasniedzams  4.Ja vēlies kautko//kaut ko  pateikt  tad  pietiek  nosūtīt  īsziņu  mob__lajā 

tālrunī vai p___zvanīt vai  lietot e-pastu   5.Klikšķis  un   pat  nepaspēj  nožēlot  karstumā  vai  pavirši  pateiktus 

vārdus  6.Interv__ls starp elektroniskā sūtījuma nodošanu un saņemšanu ar vien//arvien ir tik īss kā bites dzēliens    

  4.uzdevums. Alfabēta secībā uzraksti visus 6. teikuma vārdus! (3p.) 
 

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

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

                        1.5. Aizpildi tabulu atbilstoši prasībām ar vārdiem no teksta! (3p.) 
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2. uzdevums. Lasiet tekstu, labojiet ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas! ( 12 punkti – par katru pareizi 

izlabotu teikumu 2 punkti – ortogrāfijā 1punkts un interpunkcijā 1 punkts )  

 

1. Vēl vakar līgsmi  kautkur  lija lietus, un pūta spirkts vējšs un sniegs kuzdams dila acu priekšā un,  lūk nu 

ūdeņiem itkā  pārvelkās  spilgti zila ledus kārta un mežš drūmi šņāc. 

2. Jau  otreiz  ūdenis cēlies un placis, izlauzdams ledus vāku un pārvērsdamies nevaldāmā spēkā  pašķir  krācēs ar  

vien jaunu ceļu straumej. 

3. Ceļinieks, stāvēdams  raugas  salauztajos ziemas vārtos. 

4. Vecajā  sirmajā ozolā, rīta stundā tīrā un klusā, ik katru brīdi ievīterojas kāds putns, manuprāt strazds. 

5. Vēl protams, lietus steikdamies līs, zilpelēkās krēpes svaidīdami auļos vēja zirģi pavasara traugsmes nesēji.  

6. Koki  isstaipa  zarus, kā cilvēks rokas zeme iesaistas pavasara simfonijā un milzt prieks ļaužu sirdīs  visi  

piedalās  ne vien saules gaidīšanas, bet arī dabas atmodas svētkos. 

 

  5. uzdevums.    No katras vārdu rindas izraksti lieko vārdu, raugoties no skaņu pārmaiņu viedokļa! (6p.) 

                             Pamato izvēli! (6p.) 
 

Cāļi, kurmji, zaķi, vēži, dzeņi   

Cirzdams, lūzdams, spiezdams, ēzdams, kozdams   

Kāds, spiets, apsargs, bieds, cits     

Nest, mest, vest, spiest, cirst   

Atbilde, absolvents, aizsegt, kliegt, spiegt   

Kliedziens, trokšņa, pagrābt, pagrūst, zādzība   

   

  6.uzdevums.   Nosaki un raksturo skaņu pārmaiņas dotajos vārdos! (15p.) 

 

Pausts   

Pasts  

Vēstulei   

Liekas  

Nesdams  

Paka   

Nogriežņa  

Avīžu  

Savlaicīgs   

Sajusties  

Pateicība  

 Mešana  

Saņemt   

Grūzdams  

Vajadzības  

 

 



 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 
 


