
Formatīvā vērtēšana 

9.klase 

1. 

Temats. Latvija pasaules kartē 

Mērķis. Noteikt skolēnu prasmi papildināt vārdu krājumu ar sinonīmiem  

Vērtējums. Pārrunas pēc darba izpildes 

Darba lapa skolēniem 

1. Savieno atbilstīgus sinonīmus!   

pieklājīgs strādīgs 
interesants godīgs 
draisks drosmīgs 
vīrišķīgs nesavtīgs 
čakls nebēdnīgs 
nolaidīgs taktisks 
krietns nevīžīgs 
pašaizliedzīgs aizraujošs 
 

2. Trīs vārdus no katra stabiņa iesaisti teikumos! 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

2. 

Temats. Latvija pasaules kartē 

Mērķis. Noskaidrot skolēnu zināšanas par skaitļa vārdiem  

Vērtēšana. i/ni 

Darba lapa skolēniem 



Lasi apgalvojumu un ar X atzīmē pareizo apgalvojumu! 

Nr.p.k. Apgalvojums Jā Nē 
1. Saliktajos skaitļa vārdos loka katru vārdu   
2. Skaitļa vārdi ir patstāvīgi vārdi, kas nosauc skaitu vai secību    
3. Pamata skaitļa vārdu „trīs” loka kā 1.deklinācijas lietvārdus   
4. Kārtas skaitļa vārdus loka tāpat kā īpašības vārdus ar noteikto 

galotni 
  

5. Gadskaitļos lieto nelokāmo formu „tūkstoš”   
6. Ar daļskaitļu nosaukumiem lietvārdus lieto ģenitīvā   
7. Skaitļa vārdus ar desmit, simt un tūkstoš raksta atsevišķi, ja tiem ir 

bezgalotnes forma 
  

8. Ja divi skaitļa vārdi blakus izsaka nenoteiktu, aptuvenu daudzumu, 
komatu starp tiem neliek 

  

 Pareizās atbildes   
 
 
 
 

 
Nr.p.k. 

Apgalvojums Jā Nē 

1. Saliktajos skaitļa vārdos loka katru vārdu  x 
2. Skaitļa vārdi ir patstāvīgi vārdi, kas nosauc skaitu vai secību  x  
3. Pamata skaitļa vārdu „trīs” loka kā 1.deklinācijas lietvārdus  x 
4. Kārtas skaitļa vārdus loka tāpat kā īpašības vārdus ar  noteikto 

galotni 
x  

5. Gadskaitļos lieto nelokāmo formu „tūkstoš” x  
6. Ar daļskaitļu nosaukumiem lietvārdus lieto ģenitīvā x  
7. Skaitļa vārdus ar desmit, simt un tūkstoš raksta atsevišķi, ja tiem ir 

bezgalotnes forma 
 x 

8. Ja divi skaitļa vārdi blakus izsaka nenoteiktu, aptuvenu daudzumu, 
komatu starp tiem neliek 

x  

 

Punkti 0-5 6-8 
Vērtējums ni i 

 
 

3. 

Temats. Latvija pasaules kartē 

Mērķis. Novērtēt skolēnu prasmi saskatīt tekstā pareizrakstības kļūdas skaitļa vārdos 
un labot tās 

Vērtēšana. Savstarpējais vērtējums, i/ni 

Darba lapa skolēniem 

1. Atrodi tekstā kļūdas skaitļa vārdu pareizrakstībā un labo tās! 



Sandis Ozoliņš dzimis 1972  gada 3  augustā Siguldā un ir profesionāls 

latviešu hokejists. Nu jau kādus divus, trīs gadus pārstāv KHL klubu Rīgas "Dinamo", 

kur pilda kapteiņa pienākumus. Savas karjeras laikā spēlējis sešos komandās. 

Tūkstotis deviņsimt deviņdesmit sestā gadā viņš kopā ar Kolorādo "Avalanche" 

izcīnīja Stenlija kausu, NHL karjeras laikā septiņi reizes piedalījies Visu zvaigžņu 

spēlēs. No 1998  līdz 2006  gadam bija viens no Latvijas hokeja izlases , ar kuru 

piedalījies divos ziemas olimpiskajās  spēlēs, līderiem. 

 

Darba lapa pārbaudei 

Sandis Ozoliņš dzimis 1972. gada 3. augustā Siguldā un ir profesionāls 

latviešu hokejists. Nu jau kādus divus, trīs gadus pārstāv KHL klubu Rīgas "Dinamo", 

kur pilda kapteiņa pienākumus. Savas karjeras laikā spēlējis sešos komandās. 

Tūkstotis deviņsimt deviņdesmit sestā gadā viņš kopā ar Kolorādo "Avalanche" 

izcīnīja Stenlija kausu, NHL karjeras laikā septiņi  reizes piedalījies Visu zvaigžņu 

spēlēs. No 1998  līdz 2006  gadam bija viens no Latvijas hokeja izlases, ar kuru 

piedalījies divos ziemas olimpiskajās  spēlēs, līderiem. 

Ieteicamie vērtēšanas kritēriji 

Par katru pareizi atzīmētu un izlabotu kļūdu -  1 p. 

Vērtēšanas skala 

Punkti 0-6 7-10 
Vērtējums ni i 

 

4. 

Temats. Latvija pasaules kartē 

Mērķis. Noteikt, kā  skolēni saprot frazeoloģismu nozīmi   

Vērtēšana. i/ni 

Darba lapa skolēniem 

1. Savieno frazeoloģismus ar to skaidrojumiem! (8 p.) 



Dziedāt vienu dziesmu   negaidīti 
Sagaidīt atplestām rokām pilnīgā neziņā 
Kā ar mietu pa pieri  dzīvot, nedomājot par nākotni 
Uz karstām pēdām  nopietni sākt rīkoties 
Dzīvot vienai dienai  tūlīt 
Cūkas laime  sagaidīt ar sajūsmu 

Kā no laivas izsviests  atbalstīt kāda viedokli, būt domubiedram 
Ķerties vērsim pie ragiem nejauša, negaidīta laime 
 

2. Piecus  frazeoloģismus iesaisti teikumos! (10 p.) 

1.___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Ieteicamie vērtēšanas kritēriji 

1.uzd. Par katru pareizi savienotu frazeoloģismu ar tā skaidrojumu – 1 p. 

 2.uzd. Par katru gramatiski un saturiski pareizi izveidotu teikumu – 2 p. 

            Par katru saturiski pareizi izveidotu teikumu – 1 p. 

Vērtēšanas skala 

Punkti 0-8 9-18 
Vērtējums ni i 

 

 

 


