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DIAGNOSTICĒJOŠO DARBU IZVĒRTĒJUMS VENTSPILS CENTRA 

SĀKUMSKOLĀ 2020./2021. MĀCĪBU GADĀ 

 

Rezultātu salīdzinājums procentuāli skolā, pilsētā, valstī 

Diagnosticējošo darbu mērķis: Novērtēt izglītojamo zināšanas un prasmes ar nolūku tās 

pilnveidot. Diagnosticējošie darbi neaptver visu mācību priekšmeta saturu, taču to mērķis ir 

nodrošināt informāciju par būtisku, līdz šim mazāk ierastu mācību satura daļu, lai palīdzētu 

skolotājiem mērķtiecīgāk plānot mācību procesu konkrētajiem skolēniem.  

Salīdzinot visu klašu visu diagnosticējošo darbu (turpmāk DD) kopvērtējuma vidējo % rādītāju 

ar valsti un citām Ventspils skolām, Ventspils Centra sākumskolas izglītojamie visos DD darbos 

uzrāda augstākus rezultātus. 

DD darbs Izglītības iestādē Ventspilī Valstī 

Latviešu val. 3.kl. 91.59% 88.19% 80.65% 

Matemātika 3. kl.  79.99 % 76.14% 71.81% 

Latviešu val. 6.kl. 78.46% 67.91% 63.24% 

Matemātika 6. kl.  76.49% 71.63% 70.42% 

Dabaszinības 6. kl. 69.97% 62.61% 57.82% 

 

Diagnosticējošais darbs latviešu mācībvalodā 3. klasei 

Diagnosticējošā darba latviešu mācībvalodā 3. klasei mērķis - konstatēt skolēnu latviešu valodas 

pamatprasmju apguves virzību atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām. 

Diagnosticējošais darba saturam ir komplekss raksturs. Veicamie uzdevumi paredz diagnosticēt 

visu runas darbības veidu - klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas apguves kvalitāti.  

 

 

 

 

 

Diagnosticējošā darba rezultāti ļauj konstatēt, ka vidējais Centra sākumskolas 3. klašu 

izglītojamo valodas pamatprasmju apguves līmenis darba izpildīšanas laikā ir augstā līmenī. 

Salīdzinot ar Ventspils citu skolu rādītājiem, rezultāti ir par 3.4% augstāki un, salīdzinot ar valsti 

kopumā, rezultāti ir par 10.94% augstāki.  
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Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 

Diagnosticējošais darbs matemātikā veidots pamatlīmeņa prasmju apguves diagnosticēšanai. 

Skolotājs var secināt, kā skolēni apguvuši pamatprasmes, bet nevar izdarīt plašākus secinājumus 

par katra skolēna sasniegto prasmju apguves līmeni matemātikā kopumā. 

 

Diagnosticējošā darba rezultāti ļauj konstatēt, ka vidējais Centra sākumskolas 3. klašu 

izglītojamo matemātikas pamatprasmju apguves līmenis darba izpildīšanas laikā ir optimālā 

līmenī. Salīdzinot ar Ventspils citu skolu rādītājiem, rezultāti ir par 3.85% augstāki un, salīdzinot 

ar valsti kopumā, rezultāti ir par 8.18% augstāki.  

Diagnosticējošais darbs latviešu mācībvalodā 6. klasei 

Latviešu mācībvalodas diagnosticējošā darba mērķis 6. klasē ir novērtēt skolēnu mācību valodas 

vispārējās klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmes ar nolūku tās pilnveidot. Šo 

prasmju kopuma apguve ir nepieciešama sekmīgai izglītības turpināšanai. 

 

Atbilstoši prasībām skolēns, beidzot 6. klasi, - pareizi, apzināti, veikli un izteiksmīgi lasa, - 

nosaka lasītā teksta tematu un galveno domu, - izprot lasītā teksta plānveidību un rindkopas jēgu 

teksta veidošanā, - vērtē tekstā ietverto informāciju un izmanto to savā darbībā. Diagnosticējošā 

79,99 76,14 71,81

0

20

40

60

80

100

Centra

sākumskolā

Ventspilī Valstī

P
ro

ce
n
ti

Matemātika 3. klasē

78,46
67,91

63,24

0

20

40

60

80

100

Centra

sākumskolā

Ventspilī Valstī

P
ro

ce
n
ti

Latviešu valoda 6. klasē



3 
 

darba lasīšanas uzdevumos apvienotas komunikatīvās un valodas kompetences prasības, valodas 

lietojuma prasmes. 

Pēc diagnosticējošā darba rezultātiem var secināt, ka vidējais Centra sākumskolas 6. klašu 

izglītojamo latviešu mācībvalodas pamatprasmju apguves līmenis darba izpildīšanas laikā ir 

optimālā līmenī. Salīdzinot ar Ventspils citu skolu rādītājiem, rezultāti ir par 10.55% augstāki un, 

salīdzinot ar valsti kopumā, rezultāti ir par 15.22% augstāki.  

Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 

Atbilstoši pamatizglītības standarta prasībām, diagnosticējošajā darbā ir ietverti uzdevumi, kuru 

konteksts atklāj situācijas, ar kurām skolēni varētu reāli sastapties. Reāla dzīves situācija 

(konteksts), identificēt matemātisko problēmu un pārveidot kontekstu atbilstoši tai - atrisināt 

matemātikas uzdevumu - iegūto matemātisko rezultātu izteikt atbilstoši kontekstam. 

Diagnosticējošā darbā ir ietverti zināšanu un prasmju pārbaudes uzdevumi, kuru apguve 

nepieciešama sekmīgai izglītības turpināšanai nākamajā izglītības posmā un tālāk.  

 

Diagnosticējošā darba rezultāti ļauj konstatēt, ka vidējais Centra sākumskolas 6. klašu 

izglītojamo matemātikas pamatprasmju apguves līmenis darba izpildīšanas laikā ir optimālā 

līmenī. Salīdzinot ar Ventspils citu skolu rādītājiem, rezultāti ir par 4.86% augstāki un, salīdzinot 

ar valsti kopumā, rezultāti ir par 6.07% augstāki.  

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei 

Diagnosticējošā darbā uzdevumi veidoti un sakārtoti atbilstoši dabaszinību mācību priekšmeta 

obligātajam saturam un ir ietverti visi dabaszinību standarta obligātā mācību satura tematiskie 

bloki. Tā kā diagnosticējošā darba mērķis nav pārbaudīt visa mācību priekšmeta standartā 

iekļautā satura apguvi, bet diagnosticēt konkrētu prasmju attīstību, darbā nav iekļauti uzdevumi 

pilnīgi visu izziņas darbības veidu diagnostikai visos izziņas darbības līmeņos. 
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Diagnosticējošā darba rezultāti ļauj konstatēt, ka vidējais Centra sākumskolas 6. klašu 

izglītojamo dabaszinību kompetences apguves līmenis darba izpildīšanas laikā ir pietiekamā 

līmenī. Salīdzinot ar Ventspils citu skolu rādītājiem, rezultāti ir par 9.24% augstāki un, salīdzinot 

ar valsti kopumā, rezultāti ir par 13.75% augstāki.  

Secinājumi: 

 Analizējot datus par rezultātiem salīdzinājumā ar Ventspils skolām un valsti kopumā, 

Centra sākumskolas rezultāti DD ir pārliecinoši augstāki. 

 Visaugstākie sasniegumi ir latviešu valodā 3. klasei un 6. klasei, matemātikā 3. klasei. 

 

Rezultātu salīdzinājums DD un ikdienas darbā 

Diagnosticējošais darbs latviešu mācībvalodā 3. klasei 

 

Kopumā skolēnu vērtējumi DD ir ļoti labi. Salīdzinot DD un ikdienas vidējo vērtējumu, ir 

atšķirības - augstāki vērtējumi ir diagnosticējošajā darbā – 16 skolēniem vairāk ir augsto 

vērtējumu. Iespējams, ka skolēni diagnosticējošā darbā daudz vairāk koncentrējās, kā arī 

skolēniem bija iespēja mājās sagatavot darba mutisko daļu. Rakstu daļas uzdevumi bija vidēji 
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sarežģīti un skolēniem saprotami, tāpēc tie grūtības nesagādāja. Par cik darbs bija jāpilda 

attālināti, tad dažiem skolēniem grūtības sagādāja pieslēgšanās darbam. 

Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 

 

Diagnosticējošā darba un ikdienas vērtējumu atšķirības ir optimālajā un augstākajā līmenī. 

Ikdienas darbā vairāk ir optimālā līmeņa vērtējumu, nav nepietiekamo vērtējumu, kas parādās 

DD, kā arī ikdienas darbā tikai vienam skolēnam ir pietiekams vērtējums, bet DD tādi ir 2 

skolēniem. 

Diagnosticējošais darbs latviešu mācībvalodā 6. klasei 

Ja analizē skolēnu veikumu pēc sekmju līmeņa, redzams, ka nozīmīgu atšķirību starp skolēnu 

diagnosticējošā darba rezultātiem un sekmēm ikdienas darbā nav. Tabulā apkopots skolēnu skaits 

pēc 1. semestra mācību rezultātiem un tiem pielīdzinātā procentuālā līmeņa, kas iegūts 

diagnosticējošā darbā. 
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Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 

 

Analizējot rezultātus, var secināt, ka diagnosticējošā darba un ikdienas darba vērtējumi ir gandrīz 

identiski vienādi. Pārsvarā tie ir optimālajā un augstajā līmenī, kas ir labs rādītājs. Izvērtējot 

pagājušā gada trūkumus, šogad tika pievērsta lielāka uzmanība prasmēm, kas tiek pārbaudītas 

diagnosticējošajā darbā.  

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6. klasei 

 

Izvērtējot DD un ikdienas vērtējumus, var secināt, ka ikdienas darbā vairāk ir optimālo un augsto 

vērtējumu, nav nepietiekamo vērtējumu. Tas skaidrojams ar to, ka diagnosticējošais darbs aptvēra 

ļoti plašu tematu apjomu, bet ikdienā 6. klasē skolēni apgūst tikai nelielu daļu no šiem tematiem. 

Diagnosticējošā darba analīze pa uzdevumiem 

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 3. klasei 

3. klases skolēni veica sešus uzdevumus. 1. un 2. uzdevums bija paredzēts skolēna klausīšanās 

kompetences pārbaudei un prasmes dzirdēto informāciju izmantot atbilstoši dotajiem 

nosacījumiem: klausoties tekstu, ar “X” atzīmēt tabulā dotā apgalvojuma atbilstību vai 
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neatbilstību dzirdētājam, uztvert tekstā konkrētas detaļas un atbilstošo vārdu ierakstīt dotajā 

tekstā. Uzdevumi ļāva pārbaudīt, cik vērīgs ir skolēns klausīšanās procesā, kā prot uztvert 

dzirdēto kopumā un saklausīt tajā atsevišķas detaļas, kā dzirdēto spēj sintezēt ar lasīto. 3. 

uzdevuma galvenais nolūks bija pārliecināties par skolēna apzinātas lasītprasmes līmeni un spēju 

tekstā uztvert galveno domu, bet 4. uzdevums - spriest, kā skolēns izprot apgūto vārdšķiru 

leksiskās nozīmes un prot tās atrast tekstā. 5. uzdevums paredzēts, lai diagnosticētu skolēna 

tekstveides un pareizrakstības prasmi. Latviešu valodas pamatprasmju diagnosticēšanas procesā 

bija paredzēts arī pārliecināties par skolēna runātprasmi, stāstot par tematu „Mana mīļākā 

grāmata”. 

Izvērtējums pa uzdevumiem 3.a klasei 

Klausīšanās kompetences uzdevumi 

1. klausīšanās uzdevums 90% diagnosticē klausīšanās prasmi. I izziņas līmeņa uzdevumu 96 % 

skolēnu izpildīja precīzi. Šajā pašā uzdevumā bija arī II izziņas līmeņa piemērs. 71 %, skolēnu 

šos piemērus izpildīja precīzi, kļūdas pieļāva 29% skolēnu, precīzi nesaklausot informāciju un 

pareizi neatzīmējot apgalvojumu.   

2. uzdevumā bija 6 informācijas saklausīšanas un izpratnes II izziņas līmeņa piemēri. 96 %  

skolēnu izpildīja pareizi. 

Valodas kompetences uzdevumi 

3. uzdevumā tika iekļauti visu izziņas līmeņu piemēri. I izziņas līmeņa uzdevumus 94% skolēnu 

izpildīja precīzi, II izziņas līmeņa uzdevumu 94 % skolēnu III izziņas līmeni 98 %.Valodas 

kompetences uzdevumi. 

4. uzdevumā - II izziņas līmeņa uzdevumi, par saturu un gramatiku 93% skolēnu veica precīzi.  

5. uzdevumā - III izziņas līmeņa uzdevumā jāveido tematam atbilstošs, mērķtiecīgs, pabeigts 

teksts, ar loģisku teksta struktūru. 94 % skolēnu šo uzdevumu izpildīja labi, dažiem bija 

pareizrakstības kļūdas, kā arī kļūdījās, veidojot pareizu teksta struktūru.  

3.a klases izglītojamie I izziņas līmeņa uzdevumus veica 95% līmenī, II izziņas līmeņa 

uzdevumus 88,5% līmenī, bet III līmeņa uzdevumus 96% līmenī. 

Mutvārdu daļa 

Skolēni izklāstīja iepriekš sagatavotu stāstījumu par savu mīļāko grāmatu. Šo diagnosticējošā 

darba daļu skolēni izpildīja 95%, kas ir ļoti labs rādītājs. Skolēnu rezultāti ir ļoti labi, jo latviešu 

valodas stundās skolēni regulāri sagatavoja stāstījumus par savām izlasītajām grāmatām. 

Izvērtējums pa uzdevumiem 3.b klasei 
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Klausīšanās kompetences uzdevumi 

1. klausīšanās uzdevums ir I izziņas līmeņa uzdevums ar 5 apgalvojumiem. Precīzi izpilda 

uzdevumu bez kļūdām 58 % skolēnu.  25% skolēnu kļūdās vienā apgalvojumā, 16% skolēnu 

kļūdās 2 apgalvojumos. Kļūdās skolēni, kuriem ir nepieciešams atbalsts vai arī dzīvo jauktā 

ģimenē, kurā ikdienā lieto krievu valodu. 

2. uzdevums ir II izziņas līmeņa uzdevums ar 6 piemēriem. Visus piemērus precīzi izpilda 50% 

skolēnu, 25% skolēnu ir kļūdas vienā piemērā, 25% skolēnu kļūdas ir divos piemēros. Kļūdas 

radās neprecīzas informācijas pierakstā un paviršā izpildē, neiedziļinoties teksta satura niansēs. 

Valodas kompetences uzdevumi 

3. teksta izpratnes uzdevumā ir apakšuzdevumi no I līdz III līmenim. Ar I līmeņa uzdevumu no 

24 skolēniem netika galā 2 skolēni, kuriem grūtības sagādāja vārdu un apgalvojumu precīza 

savienošana. Tas liecina, ka skolēniem nav iemaņu informācijas sagrupēšanā. II līmeņa 

uzdevumos viena kļūda radās 7 skolēniem jeb 29%, divas un vairāk kļūdas radās 12,5% skolēnu. 

Šie daži skolēni neprecīzi atceras notikumu secību, kas bija šī uzdevuma galvenā prasme. III 

līmeņa uzdevumā 20% skolēnu vienā no diviem apakšuzdevumiem bija nepilnības. Šajā 

uzdevumā no izlasītā teksta bija saviem vārdiem jāpabeidz iesāktie teikumi. Skolēni kļūdījās 

teksta izpratnē un nesaskatīja būtisko.  

4. gramatikas uzdevums atbilst II izziņas līmenim. Skolēniem bija jāuzraksta 3 teikumi ar 

dotajiem vārdiem, kuri atbild uz dotajiem jautājumiem noteiktā secībā. 41% skolēnu uzdevumu 

izpilda precīzi, bet 59% skolēnu veidojot, teikumus ieviesās kļūdas. Skolēni neuztvēra vārdu 

kopsakarību un atbilstību dotajiem jautājumiem. Tas liecina, ka teksta un valodas uztvere nav 

pienācīgi attīstīta. 

5. radošais uzdevums atbilst III izziņas līmenim.  

Ar uzdevuma saturisko pusi galā netika viens skolēns, jo novērsās no galvenās domas. 29% 

skolēnu grūtības sagādāja satura plānojums un sižeta līnijas izstrāde.16% skolēnu vēl jāstrādā pie 

vārdu krājuma pilnveides. Diviem skolēniem neizdevās pilnīgi sasaistīt teikumus vienotā tekstā, 

trīs skolēniem vēl cītīgi jāmācās, rakstot pamanīt savas kļūdas. 66% skolēnu uzdevums 

nesagādāja nekādu problēmu, un darinājumu radošā puse bija interesanta un izdomas bagāta. 

Mutvārdu daļa 

Skolēni mutvārdu daļā gatavoja stāstījumu par savu grāmatu. Skolēni šo stāstījumu gatavoja 

iepriekš, un līdz ar to stāstījums visiem bija pārdomāts, strukturēts, ievērojot iepriekš doto plānu. 

Rezultāts klasei mutvārdu daļai ir augsts – 92,02%. Skolēni šāda veida uzdevumiem ir 

gatavojušies arī iepriekš, tāpēc tas nesagādāja grūtības. 

Secinājumi: 
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 Izglītojamie ir labi apguvuši gan klausīšanās prasmi, gan lasīšanas prasmi, gan teksta izpratni, 

prot labi orientēties tekstā atbilstoši uzdevuma nosacījumiem (noteiktās rindkopās atrast 

vajadzīgās vārdšķiras vārdus). 

 Skolēniem ir laba prasme pēc plāna veidot un uzrakstīt loģisku stāstījumu atbilstoši tematam - 

ļoti labi veicās mutvārdu daļā, kur stāstījums bija iepriekš jāsagatavo mājās. 

Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei 

Skolēniem bija jāatrisina 28 uzdevumi.  

Izvērtējums pa uzdevumiem 3.a klasei 

1. uzdevums – I izziņas līmeņa uzdevums diagnosticēja skaitļošanas prasmi, ievērojot darbību 

secību, 96% skolēnu veica pareizi. 

2.  uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums diagnosticēja skaitļošanas prasmi, ievērojot darbību 

secību, 92% skolēnu veica pareizi. 

3.  uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums diagnosticēja skaitļošanas prasmi, ievērojot darbību 

secību, 92% skolēnu veica pareizi. 

4. uzdevums – I izziņas līmeņa uzdevums diagnosticēja skaitļošanas prasmi, ievērojot darbību 

secību, 100% skolēnu veica pareizi. 

5. Uzdevums - I līmeņa uzdevums, Lieto matemātisko terminu ”par cik mazāk ”izdara aprēķinu 

, pieraksta mērvienību. 96% skolēnu veikts pareizi. 

6. uzdevums-II līmeņa uzdevums, Lieto matemātisko terminu ”par cik mazāk ”izdara aprēķinu 

, pieraksta mērvienību. 96% skolēnu veikts pareizi. 

7. uzdevums-II līmeņa uzdevums, Lieto matemātisko terminu ”par cik mazāk ”izdara aprēķinu 

, pieraksta mērvienību. 92% skolēnu veikts pareizi. 

8. uzdevums-II līmeņa uzdevums, lieto matemātisko terminu ”par cik mazāk ”izdara aprēķinu , 

pieraksta mērvienību. 96% skolēnu veikts pareizi. 

9. uzdevums– II izziņas līmeņa uzdevumi - lieto matemātisko terminu “reizes mazāk”  pieraksta 

un veic dalījumu. Termins- perimetrs, tā aprēķināšana. 94% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

10. uzdevums – I izziņas līmeņa uzdevums –problēma risinājums. 96% skolēnu uzdevumu veica 

pareizi.  

11. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums –praktisks problēmas risinājums.. 100% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi.  

12. uzvedumā – I izziņas līmeņa uzdevums –atpazīst ģeometriskās figūras, tās salīdzina pēc 

lieluma, formas un izmēra. 96% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

13. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums –nosaka dalītāju un dalījumu.. 63% skolēnu 

uzdevumu veica pareizi. 
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14. uzdevums - II izziņas līmeņa uzdevums – salīdzināt matemātiskās izteiksmes un nosaka 

dalāmā lielumu.. 100% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

15. uzdevums - I izziņas līmeņa uzdevums - salīdzināt matemātiskās izteiksmes un nosaka 

dalāmā lielumu.. 96% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

16. uzdevums - II izziņas līmeņa uzdevums – zina mērvienību lielumus, lieto daļas jēdzienu. 88% 

veikts pareizi. 

17. uzdevums - II izziņas līmeņa uzdevums - zina mērvienību lielumus, lieto daļas jēdzienu. 92% 

veikts pareizi. 

18. uzdevums - II izziņas līmeņa uzdevums - zina mērvienību lielumus, lieto daļas jēdzienu. 83% 

veikts pareizi. 

19. uzdevums - II izziņas līmeņa uzdevums - zina mērvienību lielumus, lieto daļas jēdzienu. 83% 

veikts pareizi. 

20. uzdevums - III izziņas līmeņa uzdevums – risina praktisku problēmu. 83% skolēnu uzdevumu 

veica pareizi. 

21. uzdevums -III līmeņa uzdevums – matemātiski risina problēmu.  92% skolēnu uzdevumu 

veica pareizi. 

22. uzdevums-II  līmeņa uzdevums –risina praktiskus uzdevumu, kas saistīti ar sadzīves 

jautājumu. 83% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

23. uzdevums. II  līmeņa uzdevums –risina praktiskus uzdevumu, kas saistīti ar sadzīves 

jautājumu. 46% skolēnu uzdevumu veica pareizi 

24. uzdevums - II  līmeņa uzdevums –risina praktiskus uzdevumu, kas saistīti ar sadzīves 

jautājumu. Izsaka masu mazākās mērvienībās. 33% skolēnu uzdevumu veica pareizi  

25. uzdevums - II  līmeņa uzdevums –risina praktiskus uzdevumu, kas saistīti ar sadzīves 

jautājumu. 79% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

26. uzdevums - II līmeņa uzdevums – lieto pulksteņa jēdzienu un matemātiski risina problēmu., 

80% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

27. uzdevums - III līmeņa uzdevums – apkopo matemātisku informāciju un risina reālu problēmu, 

48% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

28. uzdevums - III līmeņa uzdevums – paskaidro kā ieguva rezultātu, uzraksta iespējamo 

gadījumu skaitu, skaidrojums., 63% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

Izvērtējums pa uzdevumiem 3.b klasei 

1. uzdevums - I līmeņa uzdevums, kurā jāaprēķina izteiksme, ievērojot noteiktu darbību secību. 

95% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 
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2. uzdevums - II līmeņa uzdevums, kurā jāaprēķina izteiksme, ievērojot noteiktu darbību secību. 

95% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

3. uzdevums - II līmeņa uzdevums, kurā jāaprēķina izteiksme, ievērojot noteiktu darbību secību. 

95% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

4. uzdevums - I līmeņa uzdevums, kurā jāaprēķina izteiksme, ievērojot noteiktu darbību secību. 

100% skolēnu uzdevumu veica pareizi. 

5. uzdevums - I līmeņa uzdevums, kurā izprot matemātisko terminu ”par cik mazāk” aprēķina 

vērtību, pierakstot mērvienību. 95% skolēnu uzdevumu veica precīzi. 

6. uzdevums-II līmeņa uzdevums, kurā pāriet no lielākām mērvienībām uz mazākām. 79% 

skolēnu šo uzdevumu veica pareizi. 

7. uzdevums - II līmeņa uzdevums, kurā pāriet no lielākām mērvienībām uz mazākām. 95% 

skolēnu šo uzdevumu veica pareizi. 

8. uzdevums - II līmeņa uzdevums, kurā pāriet no lielākām mērvienībām uz mazākām. 91% 

skolēnu šo uzdevumu veica pareizi. 

9. uzdevums-II līmeņa uzdevums, kurā jāaprēķina taisnstūra viena mala un perimetrs. 75% 

skolēnu šo uzdevumu veica pareizi. 

10. uzdevums - I līmeņa uzdevums, kurā matemātiski jārisina problēma pēc parauga. 87% 

skolēnu šo uzdevumu veica pareizi. 

11. uzdevums - II līmeņa uzdevums, kurā risina praktisku problēmu. 100% skolēnu šo uzdevumu 

veica pareizi. 

12. uzdevums - I līmeņa uzdevums, kurā atpazīst, salīdzina pēc formas un izmēra trijstūrus.100% 

skolēnu šo uzdevumu veica pareizi. 

13. uzdevums-II līmeņa uzdevums, kurā nosaka dalītāju un dalījumu.100% skolēnu šo uzdevumu 

veica pareizi. 

14. uzdevums - II līmeņa uzdevums, kurā salīdzina divas matemātiskās izteiksmes. 54% skolēnu 

šo uzdevumu veica pareizi. 

15. uzdevums - I līmeņa uzdevums, kurā jāsalīdzina divas matemātiskās izteiksmes un jānosaka 

dalāmā lielums. 87 %skolēnu šo uzdevumu veica pareizi. 

16. uzdevums - II līmeņa uzdevums, kurā zina dotā mērvienības lielumu, lieto daļas jēdzienu, lai 

izteiktu mazākās mērvienībās. 83% skolēnu šo uzdevumu veica pareizi. 

17. uzdevums - II līmeņa uzdevums, kurā zina dotā mērvienības lielumu, lieto daļas jēdzienu, lai 

izteiktu mazākās mērvienībās. 79% skolēnu šo uzdevumu veica pareizi. 

18. uzdevums - II līmeņa uzdevums, kurā zina dotā mērvienības lielumu, lieto daļas jēdzienu, lai 

izteiktu mazākās mērvienībās. 87% skolēnu šo uzdevumu veica pareizi. 
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19. uzdevums - II līmeņa uzdevums, kurā zina dotā mērvienības lielumu, lieto daļas jēdzienu, lai 

izteiktu mazākās mērvienībās. 83% skolēnu šo uzdevumu veica pareizi. 

20. uzdevums - III līmeņa uzdevums, kurā risina praktisku problēmu, kas saistās ar dabaszinātņu 

jautājumu, lietojot pulksteņa laiku. 79% skolēnu šo uzdevumu veica pareizi. 

21. uzdevums - III līmeņa uzdevums, kurā matemātiski risina problēmu. 91% skolēnu šo 

uzdevumu veica pareizi. 

22. uzdevums - II līmeņa uzdevums, kurā risina praktisku uzdevumu, kurš saistās ar sadzīves 

jautājumu. 79% skolēnu šo uzdevumu veica pareizi. 

23. uzdevums - II līmeņa uzdevums, kurā risina praktisku uzdevumu, kurš saistās ar sadzīves 

jautājumu. 79% skolēnu šo uzdevumu veica pareizi. 

24. uzdevums - II līmeņa uzdevums, kurā masu izsaka mazākās mērvienībās. 20 % skolēnu šo 

uzdevumu veica pareizi. Skolēniem grūtības sagādāja informācijas nolasīšana no dotā 

zīmējuma.  

25. Uzdevums - II līmeņa uzdevums, kurā risina praktisku uzdevumu, kurš saistās ar sadzīves 

jautājumu. 16% skolēnu šo uzdevumu veica pareizi. Skolēniem grūtības sagādāja 

informācijas nolasīšana no dotā zīmējuma. 

26. Uzdevums - II līmeņa uzdevums, kurā lieto pulksteņa jēdzienu un matemātiski risina 

problēmu. 83% skolēnu šo uzdevumu veica pareizi. 

27. Uzdevums - III līmeņa uzdevums, kurā apkopo informāciju, risina problēmu, nosakot 

atbilstošo gadījuma skaitu. 25% skolēnu šo uzdevumu veica pareizi. 

28. Uzdevums - III līmeņa uzdevums, kurā paskaidro kā ieguva atbildi, un uzraksta iegūto 

gadījuma skaitu ar skaidrojumu. 25% skolēnu šo uzdevumu veica pareizi, bet 29% daļēji 

veica skaidrojumu. 

Secinājumi: 

 Kopumā skolēni darbu veica ļoti labi.1 skolēns ieguva 100% vērtējumu.12 skolēniem ir 

vairāk par 80%.Tikai 4 skolēni veica darbu zem 50%. 

 Vērā ņemams fakts ir tas, ka skolēni darbu veica elektroniski un attālināti. 

 Darbs bija ļoti apjomīgs un tematiski plašs. 

 Ne visas tēmas bija nostiprinātas un pietiekami dziļi apgūtas, piemēram, uzdevumi par 

mērvienību pārveidošanu no lielākām uz mazākām mērvienībām un otrādi.  

 Skolēniem joprojām grūtības sagādā sadzīves problēmu risināšanas uzdevumi, jeb teksta 

uzdevumi. Tas saistās ar nepietiekamu teksta izpratni, informācijas izvērtēšanu, datu atlasi un 

teksta sasisti ar konkrētu aritmētisko darbību. Ne vienmēr skolēni prot atrast ceļu kā pa soļiem 

atrisināt uzdevumu. 
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Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6. klasei 

2021. gada 17. februārī 6. klašu izglītojamie veica diagnosticējošo darbu latviešu valodā, ko 

veidoja šādas daļas: lasīšana un valodas kompetence, klausīšanās un rakstīšana. Darba mutvārdu 

daļa (runāšana) norisinājās 3. februārī 6.a klasei un 4. februārī 6.b klasei, tādējādi kopumā tika 

diagnosticētas skolēnu mācību valodas vispārējās klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas 

prasmes, lai tās varētu pilnveidot līdz mācību gada beigām. 

Lasīšanas un valodas kompetences daļā bija ietverti 12 uzdevumi, tie visi atbilda skolēnu 

apgūtajam mācību saturam, tomēr, tā kā attālinātā mācību procesa dēļ mācību saturs tiek apgūts 

salīdzinoši lēnāk, pietrūka laika atsevišķu prasmju nostiprināšanai pirms diagnosticējošā 

pārbaudes darba rakstīšanas. Kopumā lasīšanas un valodas kompetences uzdevumi precīzi tika 

izpildīti 70,87% apmērā. Lasītprasmes pārbaudes vidējais procentuālais vērtējums ir 86,62%. 

Skolēnu lasītprasmes pārbaudē tika diagnosticētas šādas skolēnu prasmes: 

 atrod un apkopo detalizētu informāciju tekstā, 

 novērtē tekstā sniegto informāciju (atbilst vai neatbilst teksta saturam, vai tekstā ir šī 

informācija),  

 prot uzdot jautājumus par lasīto tekstu,  

 prot izskaidrot vārdu/frazeoloģismu tiešās un pārnestās nozīmes,  

 papildina teikumus atbilstoši lasītā teksta saturam, 

 prot atrast atbilstošu vārdu tekstā, pamatojoties uz piedāvāto vārdu nozīmi,  

 prot atrast tekstā valodas tēlainās izteiksmes līdzekļus,  

 izsaka savu viedokli, balstoties uz teksta saturu. 

Vērtējot skolēnu pārbaudes darbos sniegtās atbildes, secināms, ka skolēni prot izskaidrot vārdu 

savienojumu pārnestās nozīmes, prot atrast detalizētu informāciju tekstā un to apkopot, kā arī 

izteikt savu viedokli, balstoties uz teksta saturu. Skolēni arī prot uzdot jautājumus par lasīto tekstu 

vai papildināt teikumus. Ja skolēns ir kļūdījies lasīšanas uzdevumā, bieži tas nav bijis saistīts ar 

kļūmi teksta izpratnē, bet gan ar neprecīzu uzdevuma nosacījumu izpildi. Piemēram, grūtības 

sagādājuši uzdevumi, kur vienā atbildē izpildāmi vairāki nosacījumi, vai nav ņemts vērā 

norādītais teksta fragments, no kura izrakstāma informācija. Tas ļauj secināt, ka, lai arī skolēnu 

lasītprasme ir augstā līmenī, turpināms darbs pie precīzas uzdevumu nosacījumu izpratnes un 

izpildes. 

Valodas kompetences pārbaudē tika diagnosticētas šādas skolēnu zināšanas un prasmes:  

 atrod tekstā vārdu ar norādītajām ortogrammām, 

 nosaka vārdu sastāvdaļas,  
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 atrod vārdus tekstā, pamatojoties uz ieteikto gramatisko informāciju,  

 nosaka vārdšķiras,  

 sakārto nosaukumus alfabēta secībā, 

 nosaka teikuma locekļus, teikuma veidu pēc uzbūves,  

 veido teikumus atbilstoši dotajiem nosacījumiem, 

 lieto pieturzīmes teikumā, prot pamatot to lietojumu. 

Valodas kompetences uzdevumi precīzi tika veikti aptuveni 64,16% apmērā. Analizējot skolēnu 

rezultātus, secināms, ka mācību procesā vēl aktualizējama šāda skolēnu zināšanu un prasmju 

pilnveide: 

1) zina, kas ir svešvārds, un prot to izrakstīt no teksta, 

2) zina, kas ir saliktenis, un prot no teksta izrakstīt dažādu vārdšķiru salikteņus, 

3) prot pamatot pieturzīmju lietojumu, 

4) prasme rakstīt atbilstoši pareizrakstības un interpunkcijas normām.  

Jāpiebilst, ka septiņos no divpadsmit uzdevumiem, kas iekļauti lasīšanas un valodas kompetences 

daļā, vērtēta arī tika skolēnu prasme rakstīt atbilstoši pareizrakstības un pieturzīmju lietošanas 

normām. Vērtēšanas kritēriji nosaka, ka skolēns punktu nesaņem, ja sniegtajā atbildē ir pieļāvis 

vienu pareizrakstības vai interpunkcijas kļūdu, un, labojot darbus, tika secināts, ka nereti kļūdījās 

tie skolēni, kas pieraduši veidot argumentētas, izvērstas atbildes. Turpmāk stundās akcentējama 

prasme izklāstīt pamatotu, bet koncentrētu viedokli.  

Klausīšanās daļu skolēni veikuši precīzi 68,28% apmērā. Arī šie uzdevumi veidoti atbilstoši 

apgūtajam mācību saturam, taču, tā kā pārbaudes darbs tika rakstīts attālināti, ieraksta 

atskaņošanas kvalitāte skolēniem interneta savienojuma dēļ atšķīrās, un, pēc pedagoga domām, 

atsevišķiem skolēniem tā varēja ietekmēt klausīšanās daļas rezultātus.  Šajā daļā tika pārbaudītas 

šādas skolēnu klausīšanās prasmes: 

 uztver tekstā faktisku informāciju: teksta notikumi, notikumu vieta un laiks utt. (vidējais 

procentuālais vērtējums – 69,40%),  

 novērtē teksta informāciju: atbilst vai neatbilst teksta saturam, vai tekstā ir šī informācija 

(vidējais procentuālais vērtējums – 64,94%), 

 papildina teikumus atbilstoši dzirdētā teksta saturam (vidējais procentuālais vērtējums – 

72,41%),  

 salīdzina dzirdēto informāciju; analizē ierosinātā sprieduma saturu un pamatoti izsaka 

savu pozīciju (vidējais procentuālais vērtējums – 69,83%).  

Zemākais procentuālais vērtējums vērojams uzdevumā, kurā skolēniem bija jānovērtē dzirdētā 

informācija, atzīmējot, vai dotais apgalvojums ir pareizs, nepareizs vai tekstā informācija nav 
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minēta. Labojot darbus, konstatēts, ka skolēniem grūtības reizumis sagādā nošķirt, vai 

informācija nav pareiza, vai tā tekstā nav bijusi minēta, tādēļ būtu nepieciešama šāda tipa 

uzdevumu iekļaušana mācību procesā.  

Rakstīšanas daļā skolēnu uzdevums bija veidot vēstījumu, aprakstu (130–150 vārdi) atbilstoši 

norādītajam teksta veidam; ievērot tekstveides normas: atbilstība teksta tematam, teksta uzbūvei, 

teksta apjomam; lietot bagātīgu vārdu krājumu un daudzveidīgas sintaktiskās konstrukcijas, kā 

arī ievērot valodas kultūras normas (t.sk. – pareizrakstības normu ievērošana). Skolēnu vidējais 

procentuālais rezultāts rakstīšanas daļā ir 80,52%. 

Domraksta vērtēšanas kritēriji un skolēnu iegūtais vidējais procentuālais vērtējums apkopots 

tabulā. 

Vērtēšanas kritēriji un prasme 
Skolēnu vidējais 

vērtējums procentos 

Veido rakstīto tekstu atbilstoši tematam 98,28% 

Veido tekstu atbilstoši vēstījuma / apraksta veidam 93,10% 

Ievēro teksta uzbūves principus 94,83% 

Ievēro rindkopas 81,03% 

Ievēro darba apjomu 96,55% 

Prot izmantot savā tekstā bagātu vārdu krājumu, daudzveidīgas 

sintaktiskās konstrukcijas 
93,68% 

Prot veidot savu tekstu bez ortogrāfijas kļūdām apgūtā mācību satura 

robežās 
67,67% 

Prot veidot savu tekstu, pieļaujot ne vairāk kā vienu interpunkcijas 

kļūdu apgūtā mācību satura robežās 
52,59% 

 

Analizējot skolēnu rezultātus rakstīšanas daļā, secināms, ka skolēniem ir izprotami teksta 

veidošanas principi, taču turpināms darbs pie valodas kultūras normu apgūšanas. Labojot 

pareizrakstības kļūdas, šajā diagnosticējošajā darbā konstatētas tika arī drukas kļūdas, jo 

rakstīšanas iemaņas ar datoru skolēniem vēl nav tik augstā līmenī. Lai arī skolēni varēja tekstu 

veidot ar roku, lielākā daļa skolēnu to rakstīja ar datoru.  

Nostiprināma gan prasme veidot tekstu bez ortogrāfijas kļūdām, gan prasme veidot tekstu, 

nepieļaujot interpunkcijas kļūdas. Skolēnu darbos parādījās visai daudz kļūdu komatu lietojumā, 

kas saistīts kā ar daudzveidīgu sintaktisko konstrukciju veidošanu, tā ar nostiprināmo prasmi likt 

komatus saliktā teikumā.  

Runāšanas daļā skolēni izklāstīja iepriekš sagatavotu stāstījumu pēc plāna par kādu no lasītām 

grāmatām. Tā kā pedagogs iepriekš organizējis lasīšanas seminārus pēc diagnosticējošā darbā 

izvirzītajiem principiem, skolēnu runas tika izskatītas un komentētas, lai skolēniem būtu 

iespējams tās pilnveidot, skolēni guvuši ļoti labus rezultātus darba mutvārdu daļā. Skolēnu 

vidējais rādītājs runāšanas daļā ir 94,14%. 

 Runu kritēriji un tur iegūtie vidējie procentuālie vērtējumi ir šādi: 
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 runas saturs – 95,52%, 

 stāstījuma loģiskums – 94,83%, 

 pašizteiksme – 92,41%, 

 vārdu krājums – 93,79%. 

Nepieciešamie uzlabojumi mācību procesa pilnveidei.  

Kopumā pedagogs skolēnu rezultātus vērtē pozitīvi. Pārsvarā tie atbilst skolēnu vērtējumiem 

ikdienas mācību darbā vai pat ir labāki, turklāt, tā kā skolēni darbu veica attālināti datorā, kas 

bija skolēniem jauna pieredze diagnosticējošā darba rakstīšanā, pedagoga ieskatā skolēni ar šo 

uzdevumu tika galā veiksmīgi.   Labojot un, analizējot pārbaudes darbu, ir secināts, kuru 

kompetenču pilnveidei vēl pievēršam uzmanība turpmākajā darbā: 

1) precīza uzdevumu nosacījumu izlasīšana un izpratne, 

2) prasme izklāstīt pamatotu, bet koncentrētu viedokli, 

3) pareizrakstības un pieturzīmju normu ievērošana teikumos un tekstā, kuru skolēns ir 

veidojis pats, 

4) valodas kompetences pilnveide, aktualizējot šādus jautājumus: svešvārdi, salikteņi un 

pieturzīmju lietojuma pamatojums, 

5) runāšanas prasmju pilnveidei turpināma lasīšanas semināru organizēšana literatūras 

ietvaros, 

6) pareizrakstības un precīza pieturzīmju lietojuma aktualizēšana arī literatūras stundās un 

pārbaudes darbos. 

Pēc diagnosticējošā darba izlabošanas darbi tika ieskenēti un nosūtīti skolēniem. Pedagogs arī 

sagatavoja prezentāciju, lai izklāstītu vērtēšanas kritērijus un izskaidrotu pieļautās kļūdas. 

Turpmākajās mācību stundās latviešu valodā jau organizēts darbs interpunkcijas prasmju 

pilnveidei, un apgūstamā mācību satura ietvaros līdz semestra noslēgumam tiks aktualizēta citu 

iepriekš minēto prasmju attīstība. 

Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei 

Darbu veido 11 uzdevumi, kas ir veidoti un sakārtoti atbilstoši matemātikas obligātajam saturam. 

Darbā tika ietverti arī uzdevumi, kas diagnosticē skolēnu gatavību darbam radošā līmenī, t.i., 

spēju atrisināt augstākas grūtību pakāpes uzdevumus. Diagnosticējošā darbā iekļautās vispārējās 

pamatprasmes: 

 sakarību izteikšana starp lielumiem; 

 skaitlisku aprēķinu veikšana; 

 informācijas iegūšana, apstrāde un analīze; 

 piemērotu paņēmienu lietošana, lai atrisinātu problēmas, izmantojot skaitliskos modeļus; 
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 pamatojuma nepieciešamības izpratne. 

 

Izvērtējums pa uzdevumiem 6.a un 6.b klasei 

1. uzdevums – I izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticē izglītojamo prasmi daļu atbilstoši 

dotajam zīmējumam. Uzdevums tika veikts 84 % skolēnu pareizi. Daļa skolēnu uzrādīja 

neiekrāsotas daļas vērtību. 

2.  uzdevums – I izziņas līmeņa uzdevums - diagnosticē prasmi atzīmēt daļai atbilstošo daļu. Šī 

uzdevuma 1.punktu paveica100%, bet 2.punktu 67% skolēnu izpildīja pareizi. Skolēnus 

nomulsināja dotais zīmējums, jo arī dotajam taisnstūrim atradās rūtiņas, kurās varēja 

ieklikšķināt.  

3.  uzdevums – I izziņas līmeņa uzdevums – visas figūras uzzīmēšana, ja dota figūras daļa. 

Uzdevumu 81% skolēnu pareizi. 

4. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums – darbību veikšana ar parastajām un decimāldaļām. 

Kopumā ar uzdevumu veiksmīgi galā tikuši 91% skolēnu. Grūtības sagādāja darbība ar 

decimāldaļu un parasto daļu vienkopus (pareizi veica 86% skolēnu. Visaugstāko rezultātu 

skolēni uzrādīja uzdevumā ar parasto daļu dalīšanu (93%).  

5. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums – vienādības uzrakstīšana priekšmeta masas 

aprēķināšanai pēc dotā zīmējuma (nezināmā saskaitāmā noteikšana) – 90% skolēni 

uzdevumu paveica pareizi. 

6. uzvedumā – II un III izziņas līmeņa uzdevums – punktam atbilstoša skaitļa uz ass noteikšana, 

skaitļu starpības noteikšanas.   97% tika veikti pareizi. 

7. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums – vārdiski dotā izteiksme jāuzraksta ar skaitļiem. Šo 

uzdevumu paveica 71% skolēnu.  Grūtības skolēniem radās tādēļ, ka tika izmantots saucējs 

1000 un tas, ka daļas uzrakstīšanai izmantotie cipari sakrita ar dalītāju.  

8. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums – uzdevumā tika pārbaudīts zināšanas par ceļa 

aprēķināšanu. Tikai 47% skolēnu šis uzdevums tika paveikts pareizi.  Lielākās grūtības radīja 

tas, ka dotais attālums bija mazāks nekā stundā paveicams. 

9. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums – uzdevuma pirmajā daļā bija nepieciešams 

aprēķināt procentus no skaitļa. Ar šo uzdevuma daļu veiksmīgi tika galā 90% skolēnu. 

Uzdevuma otrā daļā tika pārbaudīta prasme sastādīt attiecību un izteikt to procentos. Ar šo 

daļu veiksmīgi tika galā tikai 68% skolēnu. Kopā uzdevumu paveica 79% skolēnu. 

10. uzdevums – II izziņas līmeņa uzdevums – uzdevumā bija nepieciešams sastādīt attiecību un 

noteikt sastāvdaļas daudzumu. Uzdevumā tika ņemts vērā arī precīzs uzdevuma pieraksts.  

Ar uzdevumu veiksmīgi tika galā 70% skolēnu. Uzdevums bija pietuvināts ikdienas 

situācijai.  
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11. uzdevums – III izziņas līmeņa uzdevums – praktiskā satura uzdevums, kurā skolēniem bija 

jānosaka izdevīgākais piedāvājums. Ar uzdevumu veiksmīgi tika galā 50% skolēnu. Galvenā 

kļūda, ka skolēni rēķināja izdevīgāko piedāvājumu uz litru nevis uz nepieciešamo daudzumu.  

Secinājumi: 

 Šajā mācību gadā kā galveno problēmu varētu uzskatīt to, ka darbs bija jāveic attālinātā 

formā. Skolēniem bija salīdzinoši maza pieredze darbā ar digitālā formāta darbiem. Tāpat, 

risinājumu rakstot datorrakstā, tika pieļautas gan rakstības kļūdas, kā arī aizņēma papildus 

laiku.  

 Kā vienu no galvenajām problēmām var uzskatīt tekstpratību. Bieži vien skolēni ļoti 

neuzmanīgi izlasa uzdevuma nosacījumus, kā rezultātā rodas kļūdaini risinājumi vai 

nepilnīgi izpildīti uzdevumi.  

 Ņemot vērā DD rezultātus, jāturpina darbs pie: 

 darbību izpilde ar daļām un decimāldaļām; 

 uzdevumu nosacījumu – teksta lasītprasmes iemaņu pilnveidošanas; 

 informācijas nolasīšanai no shēmām; 

 attiecības izteikšana procentos; 

 praktiskā satura uzdevumu risināšanas. 

Lai šādu prasmju apguvi saglabātu un radītu izglītojamajam izaugsmi prasmju attīstībā, turpmāk 

plānotas šādas darbības:  

 pilnveidot un nostiprināt prasmes, iekļaujot mācību procesā atbilstošus uzdevumus; 

 iekļaut uzdevumus, kas saturiski pietuvināti ikdienas situācijām (praktiskā satura 

uzdevumi); 

 turpināt sniegt nepieciešamo atbalstu konsultācijās; 

 uzdevumu diferencēšana mācību procesā, piedāvājot talantīgākajiem skolēniem viņu 

līmenim atbilstošus uzdevumus, kā arī uzdevumus, kas sekmē talanta attīstību; 

 augstāka izziņas līmeņa uzdevumu iekļaušana mācību procesā; 

 digitālā formāta darbu ieviešana. 

 

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.a klasei 

2021. gada 4. martā 6. klašu izglītojamie veica diagnosticējošo darbu dabaszinībās, tiešsaistē 

(uzdevumi.lv) – uzdevumus saņēma un atbildes rakstīja datorā.  

Uzdevumi veidoti un sakārtoti atbilstoši dabaszinību mācību priekšmeta obligātajam saturam. 

Uzdevumu kontekstu veido situāciju grupas: privātā (personīgais, ģimene, vienaudži, draugi), 
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sociālā (drošība, sabiedrība), globālā (visa pasaule). Darbu veido 19 uzdevumi, kas pēc satura un 

formas ir ar atšķirīgām grūtības pakāpēm, tie ir sakārtoti trīs izziņas līmeņu uzdevumos. 

Diagnosticējošajā darbā uzdevumi galvenokārt saistīti ar datu un pierādījumu zinātnisku 

interpretēšanu. 

Izvērtējums pa uzdevumiem 6.a un 6.b klasei 

Darbā bija 19 dažādu izziņas līmeņu atbilžu izvēles uzdevumi. No tiem septiņi bija I izziņas 

līmeņa uzdevumi, deviņi II izziņas līmeņa un trīs III līmeņa uzdevumi. Darbs saturēja atbilžu 

izvēles uzdevumus, īso atbilžu uzdevumus, izvērsto atbilžu uzdevumus. 

Diagnosticējošajā darbā iekļauti uzdevumi, kuros izglītojamie:  

 pārveido datus no viena attēlojuma citā; 

 analizē un interpretē datus un izdara secinājumus;  

 identificē pieņēmumus, pierādījumus un argumentāciju ar zinātni saistītos tekstos; 

 atšķir argumentus, kuru pamatā ir zinātniski pierādījumi un teorija, no argumentiem, kas 

balstīti uz citiem apsvērumiem;  

 novērtē zinātniskos argumentus un pierādījumus no dažādiem avotiem (piemēram, 

laikrakstiem, interneta, žurnāliem). 

Analizējot uzdevumus pa attiecīgajiem līmeņiem, secināms, ka ar I līmeņa uzdevumiem 

veiksmīgi galā tikuši lielākā daļa izglītojamo, kas pēc procentuāliem rezultātiem ir 75.43 %. 

 

Vislabākais sniegums ir 2. uzdevumā, kur izglītojamie atpazīst datu grafisku attēlojumu atbilstoši 

aprakstam. Viszemākais sniegums parādās 4. uzdevumā, atbilžu izvēles uzdevumā, kur 

izglītojamiem jāzina un jāprot izmantot datu grafiskā attēlojuma pamatprincipus, proti, nosakot, 

kuru sagatavi vislabāk var izmantot pētījuma datu grafiskajam attēlojumam. Zemo rādītāju 

skaidrojums varētu būt tāds, ka izglītojamie apjukuši pie attiecīgā uzdevuma, izvēloties atbilžu 

variantu, kur doti pareizie dati no datu apkopotās tabulas, taču nav ievērots pareizais intervāls 

dotajā grafikā. 

II izziņas līmeņa uzdevumos iegūti 77.78%.  Uzdevumos izglītojamie: 

 iegūst informāciju no teksta, un izmanto to spriedumu veikšanā; 

 analizē tekstu, nosaucot mērvienību, uzrakstot ass nosaukumu; 

 izvērtē vienkārša pētījuma datiem doto secinājumu un skaidro tā atbilstību uz datiem 

balstīta secinājuma iegūšanā; 

 skaidro, ka vielu izšķīdinot, viela nepazūd; 

Uzdevuma nr. 1. 2. 4. 7. 8. 11. 12. 

Iegūtais rezultāts 84.48 % 98.28 % 44.83 % 56.90 % 93.10 % 56.90 % 84.48 % 



20 
 

 pamato, ka secinājuma iegūšanai ir nepieciešami dati, kas apliecina vai noliedz izdarīto 

apgalvojumu; 

 izvēlas pazīmes, pēc kurām šķirot ķermeņus; 

 formulē pamatojumu ķermeņu grupēšanai; 

 atšķir argumentus, kuru pamatā ir zinātniski pierādījumi. 

 

Pēc dotajiem rezultātiem secināms, ka visaugstākie rādītāji ir iegūti 14. uzdevumā, īso atbilžu 

uzdevumā, kur dotās figūras loģiski jāsagrupē divās grupās. Viszemākie rādītāji parādās 9. 

uzdevumā, atbilžu izvēles uzdevumā, kur izglītojamiem jāizvēlas vairākas atbildes, nosakot 

pamatojumu tam, ka dotie secinājumi nav zinātniski. Zemo rezultātu skaidrojums varētu būt tāds, 

ka nav izprasti uzdevuma nosacījumi un pievērta uzmanība izceltajam atslēgas vārdam, kas 

norāda pretējo. Analizējot skolēnu iesniegtās atbildes, tieši redzams, ka lielākā daļa nav 

pievērsusi uzmanību norādītajam atslēgas vārdam, kā arī atzīmēta tikai viena no atbildēm, kas 

neatbilst kritērijiem, lai iegūtu punktu. Otrs uzdevums, kurā parādās zemāki vērtējumi, ir 5. 

uzdevums, īso atbilžu uzdevums, skaidrojams ar to, ka izglītojamie izpratuši uzdevumā prasīto, 

tomēr iesniegtā atbilde norādīta neprecīzi, kas neatbilst kritērijiem, lai saņemtu punktu. 

III izziņas līmeņa uzdevumos iegūti 62.64%. Uzdevumos izglītojamie novērtē dažādu avotu 

zinātniskos argumentus, prot pamatot un ieteikt citus paņēmienus. 

 

 

 

Visaugstākie rezultāti iegūti 19. uzdevumā, kur izglītojamiem izvērstajā atbildē jāsniedz 

ieteikums un jāpamato loģiska metode, kā uzzināt vai priekšmetu iekšpusē nav tukšums. 

Viszemākie rezultāti iegūti 18. uzdevumā, izvērsto atbilžu uzdevumā, kur jāpaskaidro attiecīgās 

meitenes piedāvātās metodes trūkums tam, kādēļ klucīšu masa var atšķirties. Analizējot 

iesniegtās atbildes, secināms, ka atbildes nesaistās ar dabaszinātnēm, paskaidro, ka klucīšu masa 

var atšķirties, tomēr nepamato savu atbildi. 

Secinājumi: 

Izvērtējot skolēnu sniegumus, var secināt, ka kopumā diagnosticējošo darbu skolēni veikuši labi. 

Rezultāti pārsvarā atbilst skolēnu vērtējumiem ikdienas mācību darbā. Izglītojamie darbu veica 

attālināti, kas bija kā jauna pieredze diagnosticējošā darba izpildē.  

Turpmāk lielāka vērība jāpievērš: 

Uzdevuma nr. 3. 5. 6. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 

Iegūtais rezultāts 56.9% 53.45% 81.03% 39.66% 91.38% 77.59% 98.28% 87.93% 74.14% 

Uzdevuma nr. 17. 18. 19. 

Iegūtais rezultāts 66.38% 33.62% 87.93% 
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 doto uzdevumu nosacījumu izpildei; 

 prasmei secināt, izteikt viedokli un pareizi noformulēt atbildi; 

 dabaszinību terminu pareizai lietošanai; 

  pētniecisko prasmju stiprināšanai. 

Pēc diagnosticējošā darba izlabošanas, izglītojamie ar rezultātiem, pieļautajām kļūdām, 

vērtēšanas kritērijiem varēja iepazīties portālā uzdevumi.lv. Turpmākajās mācību stundās tiks 

strādāts pie iepriekš minēto prasmju pilnveidošanas procesa. 

 

Mācību priekšmetu skolotāju priekšlikumi un rīcības plāns mācību 

sasniegumu uzlabošanai 

1. Katrs skolotājs ir izstrādājis plānu, kā iepazīstināt izglītojamos ar diagnosticējošo darbu 

rezultātiem, piemēram, tika veidotas prezentācijas ar raksturīgākajām kļūdām un kopīgi 

veikta to analīze. Izglītojamie tika aicināti uz konsultācijām, lai individuāli analizētu viņu 

rezultātus un kļūdas.  

2. Lai apzinātu 6. klašu izglītojamo viedokli par DD un iegūtajiem rezultātiem, tika organizēta 

un veikta Edurio aptauja par katru DD mācību priekšmetu. Iegūtie dati tika analizēti un 

izmantoti turpmākā darba plānošanai. Ņemot vērā skolēnu aptauju rezultātus, akcents jāliek 

uz skolēnu pašvadītu mācīšanos.  

3. Skolotājiem ir vienots viedoklis par to, ka galvenās problēmas rada nepietiekama tekstpratība, 

kas ietver gan lasītprasmi, gan rakstītprasmi, gan satura izpratni. Tā kā lielā daļā uzdevumu 

savs viedoklis ir jāizsaka rakstiski, lai uzlabotu rezultātus, ir jāturpina uzlabot un attīstīt šo 

prasmi.  

4. Lai regulāri sekotu līdzi izglītojamo mācību sasniegumu dinamikai, vairākas reizes gadā tiek 

rīkotas mazās pedagoģiskās sēdes, kurās tiek analizēti izglītojamo sasniegumi ikdienas 

mācību darbā un DD, rezultāti tiek savstarpēji salīdzināti un pieņemti atbilstoši lēmumi 

turpmākajam darbam, kā arī seko līdzi to izpildei. Priekšmetu skolotāji un audzinātāji ir 

izstrādājuši konsultāciju apmeklējuma lapu, kura ļauj sekot līdzi izglītojamā sekmju 

uzlabošanas procesam. Izglītojamajam ar nepietiekamu vērtējumu matemātikā I semestrī tika 

izstrādāts individuālā darba plāns zināšanu uzlabošanai, kā rezultātā matemātikas zināšanu 

un prasmju līmenis ir uzlabojies. 

1. Analizējot pārbaudes darbus, ir secināts, kuru kompetenču pilnveidei vēl jāpievērš uzmanība 

un turpmākajā darbā nepieciešami uzlabojumi: 

 atbildes veidošana, ietverot vairākus nosacījumus, īpaši pievēršot uzmanību pilna teikuma 

veidošanai un argumentēta pamatojuma sniegšanai; 

 precīza un secīga uzdevuma nosacījumu izpilde; 
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 pareizrakstības un pieturzīmju normu ievērošana teikumos un tekstā, kuru skolēns ir 

veidojis pats, ietverot pareizrakstības un precīza pieturzīmju lietojumu visos latviešu 

valodas pārbaudes darbos un aktualizējot arī citos mācību priekšmetos. 

 

 

 


