
Vārds: ______________________________ 
Gala pārbaudījums integrētajā valodas kursā 

I klase 
 
1. Izloki dotos vārdus tagadnē! (21 punkts) 

 mīlēt ♥ dzīvot domāt braukt zināt prast gribēt 
Es        
Tu        
Viņš/ Viņa        

Viņi 
/Viņas 

       

Mēs         
Jūs        
2. Kas viņi ir? (3 punkti)  

 Viņas dēls ir mans brālis. Viņa ir mana__________________ 
 Viņu vecāki ir mani vecvecāki. Viņi ir __________________ 
 Viņa dēls ir mans brālēns. Viņš ir ______________________ 

 
3. Aizpildi tukšās vietas (pirms iekrāsotā vārda) tabulā par piederību! (5 punkti) 

Es              grāmata, mans suns
Tu Tava grāmata,               suns
Viņš /Viņa Viņa grāmata, viņa suns/ viņas grāmata, viņas suns 
Viņi /Viņas                grāmata, viņu suns
Mēs  Mūsu grāmata,                   suns
Jūs                    grāmata, jūsu suns
 
4. Uzraksti atbilstošus īpašības vārdus (8 punkti) 

o Meitene var būt _____________________________ 
o Puisis var būt _______________________________ 
o Filma var būt_______________________________ 
o Zemenes var būt_____________________________ 
o Jaunumi var būt______________________________ 
o Stundas var būt_______________________________ 
o Vējš var būt__________________________________ 
o Pārbaudījums var būt___________________________ 

5. Kas ir teika? (1 punkts) 

 

6. Kas ir dzejoļa “Gaismas pils” autors? Ko šī Gaismas pils simbolizē? (2 punkti) 

 

 

 



7. Savieno autoru (A-D) ar viņa/s sarakstīto darbu! (vienam autoram var atbilst vairāki darbi) (9 punkti) 
 
K. Skalbe  A Milzis  

Melnā pasaka  

I. Ziedonis B Sprīdītis  

Saule, Pērkons, Daugava  

A. Brigadere C Garā pupa  
Zaļā pasaka  
Kaķīša dzirnavas  

Rainis D Maija un Paija  

Pasaka par pogu  

 

8. Kāds literārais tituls piešķirts Kārlim Skalbem? Un kāds literārais tituls ir piešķirts Krišjānim 
Baronam?  (2 punkti)  

 

9.Aizpildi tabulu (10 punkti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Par kādām tēmām ir latviešu tautas dziesmas (nosauc vismaz piecas)? (1 punkts) 
 
 
11. Uzraksti vienu tautas dziesmu, kuru māki no galvas (4 punkts) 

 

 

 

 
 

Ar ko latviešu literatūrā 
nozīmīgs 

Kāds darbs Viena darba galvenā doma 

 
Krišjānis Barons 

 x x 

Kārlis Skalbe 
(pasaku ķēniņš) 

   

Auseklis    

Imants Ziedonis    



12. Ko nozīmē “sērdienīte”? (1 punkts) 

 

13. Kāpēc cilvēkam ir jālasa grāmatas un jāmācās literatūra? (1 punkts) 

 
 
 
14.  Aizpildi tekstu (68 punkti) 

Es ____________ (dzīvot) ____________(in America).   _______ (es) patīk Latvija, un es labprāt 

_____________ (vēlēties) aizbraukt uz ____________ (Latvija), jo es nekad neesmu bijis ______________ 

(Latvija). Latvija ir manu ________________ (vecāki) un mana ____________ (vectēvs) dzimtene, tādēļ es 

daudz par to esmu dzirdējis. Es __________ (domāt), ka Latvija ir __________ (skaists) zeme, tāpēc es 

__________ (gribēt) to redzēt savām acīm. 

Pēc nostāstiem mēs ___________ (zināt), ka ____________ (latvieši) ir daudz, ar  ko lepoties. Pirmkārt, jau visi 

mīl skaisto ________________ (galvaspilsēta). Rīga ir _________ (mazs), taču ___________ (grezns) un __________ 

(krāšņs). Pašā ___________ (Rīga) __________ (sirds) ir daudz mazu, klusu ______________ (ieliņas). Vecrīga ir 

______________ (bagāts) ar arhitektūras meistardarbiem. ____________ (Vecrīga) var redzēt ________________ 

(steidzīgi cilvēki), ______________________ (talantīgi muzikanti), ________________ (mazas kafejnīcas), 

__________________ (Līvu laukums), _________________ (Melngalvju nams), ________________ (Saeima), 

_____________________ (Rīgas dome), _________________ (viena skola), ___________________ (mīlīga strūklaka), 

___________________ (galerijas), ______________ (jauki veikaliņi), __________________ (Laimas pulkstenis), 

__________________ (Brīvības piemineklis). Netālu no Vecrīgas varam nokļūt _____________ (parks), kur atrodams 

cēls ______________ (Rainis) piemineklis. 

Klejojot cauri _________________ (Vecrīga), paveras ____________ (skaists) skati. No ______________ 

(Strēlnieki) laukuma var manīt _________________ (viļņains) _______________ (Daugava). Tai pāri slejas 

____________ (7) tilti, uz kuriem nemitīgi manāma ikdienas steiga. Īpaši skaisti ir vērot ______________ (saulriets) 

cauri Vanšu _____________ (tilts) vantīm.Tā ir romantiska pilsēta ar steigas un miera pildījumu.  

Ak, __________ (es) sirds pieder ____________________ (Latvija). Tajā ir tik daudz skaistu ______________ 

(pilsētas), piemēram, Cēsis, Saulkrasti, Ventspils, Kuldīga. Latvijā visos ______________ (4 novadi) var redzēt 

līkločainas ________________ (upes), greznas ________________ (pilis), iespaidīgus ______________  (skati), Eiropas 

platāko _____________________ (ūdenskritums), atvēsinošus ________________ (ezeri), bangojošu _______________ 

(jūra). Latvijā nav _____________ (kalni), taču mums ir staltais Gaiziņš, kas lepni slejas _____________ (debesis). 

_________ (es) patīk, ka mums ir visi četri gadalaiki. Latvieši var piedzīvot ____________ (karsts) ____________ 

(vasara), ______________ (bargs) _________________ (ziema), ___________ (krāsains) _______________ (rudens) un 

____________ (saulains) ___________________ (pavasaris). _________  (es)  patīk, ka ______________ (Latvija) ir 

bagātīgs kulturālais mantojums – gan literāri darbi, gan arhitektūra, gan kino,gan teātri, interesanta vēsture un 

daudzveidīga daba. Svarīgi, ka Latvija turpina attīstīties un pilnveidoties. Es mīlu ____________________ (Latvija)! 

 

 
Man liekas, ka pārbaudījumā izpildīju _____ % 
Kopā:        Tev ir:          punkts/i  -> Tas ir:       %      Tava atzīme: 



 

Ja Tev palicis pāri laiks, pagremdējies atmiņās:  
 

□ Mīļākā valodas stunda (ko mēs darījām?):  
 

□ Ko es vienmēr atcerēšos no valodas stundām šovasar:  

  

  

  
□ Jautrākā GVV vakara nodarbība:  

 
□ Foršākā pēcpusdienas nodarbība: 

 
□ Gardākais pusdienu ēdiens:  

 
□ Kas bija mani istabas biedri?  

□ Mana GVV simpātija ♥: 

□ Mana jaukākā izrakstīšanās:  

□ Mans vasaras izteiciens:  

□ Mana vasaras dziesma:  

□ GVV smieklīgākais atgadījums šovasar:  

□ Mīļākais nodarbību vadītāja/s:  

□ Mīļākais GVV ugunskura priekšnesums:  

□ Lielākās vasaras bailes:  

□ Mīļākā kora dziesma:  

□ Mīļākais krāsu nedēļu  tērps: 
 

□ Ko es aizmirsu paņemt uz Garezeru? 
 

□ Idejas nākamajam gadam: 
 

□ Ko es ļoti gribētu vēl iemācīties?  
□ … 

 

 



Vārds: ______________________________ 
Gala pārbaudījums integrētajā valodas kursā 

I klase, 2014 
B 

1. Ieraksti trūkstošos vārdus (dots pirmais vārda burts)! (10 punkti) 
 
1. Vissvarīgākā ēdienreize ir p____________________. 

2. Man patīk sauļoties p__________________, jo tur ir smiltis un ūdens.  
3. P_______________ atrodas blakus Vācijai. 
4.  Man nepatīk lidot ar l________________, jo man ir bail no augstuma.  
5. Pēteris aizmirsa mani a________________ dzimšanas dienā, tāpēc esmu bēdīga. 
6. “Mans zelts ir mana t_________________.” 
7. Garezers ir u________________ vieta, jo tai līdzīgas nav.  
8. Kārlis ir p__________________, un viņa sieva ir jauka.  
9. Mana d____________ valoda ir latviešu valoda. 
10. Š_______________ mēs vakarā sēdēsim ap ugunskuru un pavadīsim kopā lieliskus pēdējos brīžus 
kopā.  
 
2. Izloki dotos vārdus tagadnē! (21 punkts) 
 

 mīlēt ♥ pelnīt mācīties braukt zināt meklēt gribēt 
Es        
Tu        
Viņš/ Viņa        

Viņi 
/Viņas 

       

Mēs         
Jūs        

 
3. Kas viņi ir? (3 punkti)  
 
1. Viņa dēls ir mans brālis. Viņš ir _________________________________ 
2. Viņu vecāki ir mani vecvecāki. Viņi ir ______________________________ 
3. Viņas dēls ir mans brālēns. Viņa ir _________________________________ 
 
4. Aizpildi tukšās vietas (pirms iekrāsotā vārda) tabulā par piederību! (5 punkti) 

Es             grāmata, mans suns
Tu Tava grāmata,             suns
Viņš /Viņa Viņa grāmata, viņa suns/ viņas grāmata, viņas suns 
Viņi /Viņas              grāmata, viņu suns
Mēs  Mūsu grāmata,                  suns
Jūs                 grāmata, jūsu suns
 
 



6. Savieno autoru (A-D) ar viņa/s sarakstīto darbu! (vienam autoram var atbilst vairāki darbi) (10 
punkti) 
 
K. Skalbe  A Milzis  

Melnā pasaka  

I. Ziedonis B Sprīdītis  

Tālavas tauretājs  

A. Brigadere C Garā pupa  
Zaļā pasaka  
Nāves ēnā  

R. Blaumanis D Maija un Paija  
Šķībā pasaka  
Kaķīša dzirnavas  

 
7. Kas ir dzejoļa “Gaismas pils” autors? (1 punkts) 
 
8. Kāds literārais tituls piešķirts Kārlim Skalbem? (1 punkts)  
 
9. Kura gadsimtā tika apkopotas latviešu tautas dziesmas? Par kādām tēmām ir latviešu tautas 
dziesmas (nosauc vismaz piecas)? (2 punkti)  
 
 

 

10. Ar ko latviešu literatūrā nozīmīgs Kr. Barons? Pēc kāda principa viņš grupēja dainas? (2 punkti) 
 
 
 

 

 
10. Uzraksti vienu tautas dziesmu! (4 punkti)  
 
 
 
 

 

 
Man liekas, ka pārbaudījumā izpildīju _____ % 
Kopā:        Tev ir:          punkts/i  -> Tas ir:       %      Tava atzīme: 

 
 



Ja Tev palicis pāri laiks, pagremdējies atmiņās:  
 

□ Mīļākā valodas stunda (ko mēs darījām?):  
 

□ Ko es vienmēr atcerēšos no valodas stundām šovasar:  

  

  

  
□ Jautrākā GVV vakara nodarbība:  

 
□ Foršākā pēcpusdienas nodarbība: 

 
□ Gardākais pusdienu ēdiens:  

 
□ Kas bija mani istabas biedri?  

□ Mana GVV simpātija ♥: 

□ Mana jaukākā izrakstīšanās:  

□ Mans vasaras izteiciens:  

□ Mana vasaras dziesma:  

□ GVV smieklīgākais atgadījums šovasar:  

□ Mīļākais nodarbību vadītāja/s:  

□ Mīļākais GVV ugunskura priekšnesums:  

□ Lielākās vasaras bailes:  

□ Mīļākā kora dziesma:  

□ Mīļākais krāsu nedēļu  tērps: 
 

□ Ko es aizmirsu paņemt uz Garezeru? 
 

□ Idejas nākamajam gadam: 
 

□ Ko es ļoti gribētu vēl iemācīties?  

 

 

  


	Piel. 21.1. Noslēguma pārbaudes darbs.
	Piel. 21.1.1. Noslēguma darbs (atvieglotāks).

