
Rīgas 1. vidusskola                                                               Vārds  uzvārds ………………………………… 

Pārbaudes darbs literatūrā 11. klasei 
Klasicisms  

1. uzdevums. Atrodiet literatūras virzienam atbilstošas iezīmes! ( 8 punkti ) 
 

Literatūras  virziena  pazīmes  Literatūras virziens 

Literatūrā un mākslā valda noteikti likumi, kas 
atbilst absolūtās monarhijas centieniem pēc tādas 
„harmonijas” sabiedrībā, kur indivīds un tauta bez 
ierunām pakļaujas centralizētai varai. 

A 

Klasicisms  
 

Z, ………………………. 
 
 
 

 

Dzejā uzplaukst intīmā lirika, pirmajā vietā izvirzās 
elēģija. 

B 

Uzskata, ka prāts padara cilvēku par liekuli un meli, 
bet savu jūtu izpausmē cilvēks vienmēr ir patiess. 

C 

Literārie darbi balstās uz klasiskās (antīkās) 
literatūras principiem, atzīstot prāta prioritāti pār 
jūtām. 

D 

Darbos attēloja galma ļaudis, karaļus un 
karavadoņus valstiski svarīgos notikumos un dziļos, 
visbiežāk traģiskos pārdzīvojumos. 

E 

Komēdijās pievēršas galvenokārt cilvēka netikumu 
tēlojumam, atklāšanai sadzīves attiecībās. 
 

F 

Cildenu parādību attēlošanai vislabāk noderēja 
traģēdija un oda. 
 

G 

Populāri žanri – ceļojuma piezīmes, ģimenes un 
psiholoģiskais romāns, dienasgrāmatas, vēstules, 
memuāri. 

H 

 
2. uzdevums. Ierakstiet tabulā tos  autorus, kas pārstāv klasicisma virzienu! ( 10 punkti ) 

  Vecais Stenders, Johans Volfgangs Gēte, Moljērs,  Antuāns de Sent - Ekziperī,  Onorē de Balzaks, 

Žans Rasins,  Ķikuļu Jēkabs,  Rūdolfs Blaumanis,  Nikolajs Karamzins, Rainis,  Aspazija,  Žaks de 

Lafontēns,  Neredzīgais Indriķis,  Krišjānis Barons,  Inga Ābele,  Eduards Veidenbaums, Juris 

Alunāns, Ādolfs Alunāns,  Žans Žaks Ruso, Viks, Garlībs Merķelis. 

 

Klasicisma virziena pārstāvji Sentimentālisma virziena pārstāvji 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
3. uzdevums.   Izlasiet   Ž. Rasina teksta „  Andromaha ”  fragmentu – Andromahas un Pirra sarunu, 
nosakiet,  kuram no literatūras virzieniem tas piederīgs!  ( 1 punkts )  Savu izvēli pamatojiet ar 2 
argumentiem! (  4 punkti )  

„ Dēls, ko jūs apraudat, nav zudis vēl, man šķiet. 
Man žēl, ka atņemot jums mieru, dzīvotprieku,  
Pret sevi ieročus es jūsu rokās lieku: 
Jā, šurpu nākot, naids man elpu rāva ciet. 
Bet savas acis jel uz mani paceliet. 



Ko redzat skatienā, ar kuru es jūs raugu, - 
Vai grintu naidnieku vai labvēlīgu draugu?  
Kam pati liekat jūs man nodevībā slīkt? 
Es, dēlu piesaukdams, jūs lūdzu mieru līgt. 
Es taču aicinu jūs viņu glābt un saudzēt. ( … ) 
( … )  Es templī vedīšu ir jūs, ir jūsu dēlu; 
Tur aplaimots vai ļauns šo mezglu gribu šķirt; 
Tur likšu kronēt jūs vai dēlam mirt.” 
 

  Tas ir ………………………………..……….. literatūras virziena paraugs, jo: 

 ………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………. 

 
4. uzdevums. Aizpildiet tabulu! Raksturojiet latviešu literatūras pirmsākumus!  ( 15 punkti ) 
 

Autors 
Tautība 

( 1punkts) 

Daiļdarbu  
temati / problēmas 

( 2 punkti ) 

Autora devums / ieguldījums 
literatūras, kultūras attīstībā 

( 2 punkti ) 

Vecais Stenders 

 
 
 
 
 
 

  
 

Neredzīgais 
Indriķis 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Galībs Merķelis 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
5. uzdevums.  Padomājiet un izsakiet, lūdzu, savu viedokli!  Kāpēc latviešu literatūras pirmsākumos tik 
liela  vērība tika pievērsta tekstiem ar pamācību?  ( 8 punkti - saturs – 3 punkti;  pamatojums – 2 punkti; 
pareizrakstība – 0 kļ. – 3 punkti, 1-3 kļ. – 2 punkti; 4-5 kļ. – 1 punkts; 6-.. kļ. – 0 punktu )  
 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 
Paldies par darbu!  

Vērtēšana:  

Punkti 46 - 43 42 - 39 38 - 34 33 - 29 28 - 24 21 - 17 16 - 12 11 - 9 8 - 4 3 -  1  

Balles 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 


