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Tests zināšanu diagnosticēšanai
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1. uzdevums. Uzrakstiet personu vārdus un uzvārdus pareizā locījumā!
Profesors konsultē studenti (Maija Balčus)__________________.
Manuskripts jānodod (Jānis Balčus)_________________.
Tā ir (Anna Grigus) ____________burtnīca.
Grāmata pieder (Pēteris Pērle)____________.
Tas
ir
(Juris
Blaus)____________
un
viņa
dzīvesbiedres
(Marija
Blaua)_____________ nopelns.
Vai Jūs to jautājāt (Marija Blaua)_______________?
Kam adresēta šī vēstule – (Kristīne Klints)____________ vai (Kristaps
Klints)______________?
Atestāts par vidējo izglītību izsniegts (Anita Baltā) ______________ un viņas brālim
(Ingus Baltais)_______________.
Par to mums jāpateicas (Maija Egle) __________________ un (Kārlis
Egle)_______________.
Jūs dzirdēsiet šo skaņdarbu (Nora Zilaiskalna)_________________ izpildījumā.
2. uzdevums. Pasvītrojiet vārda literāro variantu!
albums
ananass
antibiotiķi
begemots
cirks
dražē
dzelzceļš
filē
kalkulators
kartiņa
laumutīte
mannā
mēdiji
rūpe
sortiments
žanrs

albūms
ananāss
antibiotikas
behemots
cirkus
dražeja
dzelzsceļš
fileja
kalkulātors
kartīte
lauvmutīte
manna
mediji
rūpes
asortiments
žandrs

plašsaziņas līdzekļi

3. uzdevums. Lietojiet saikļus jeb vai vai!
trotuārs ___ ietve, skolotājs ___ pedagogs, ābols ___ bumbieris, telefons ___
tālrunis, telefons ___ fakss
4. uzdevums. Ierakstiet vajadzīgo burtu!
Pat_loģija, magnet_fons, kom_ndants, loter_ja, mob_ls, alk_hols, bibliot_ka,
man_kens, prop_ganda, ģ_rbonis, alb_ms, _brejs, šamp_nietis, balz_ms,
filo_ofija, ster_ls, a_laudēt, a__solvents, ek_aktās zinātnes, eksper_ments,
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ša__iks, kon__ervatīvs, licen__ēta firma, ek_nomika, nekust_mais īpašums, kait_klis,
jaun_klis, vin_grets, r_sols, alk_hols, apvār__nis, nu___urs, ma__racis, bater_ja,
pa__reiz.

5. uzdevums. Rakstiet ar lielo vai mazo sākumburtu!
rīgas valsts 1. ģimnāzija
neatkarīgo valstu sadraudzība
lielbritānijas un ziemeļīrijas apvienotā karaliste
banku augstskola
tiesībsarga birojs
tiesībsargs
valsts mākslas muzejs
eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka
cēsu rotas iela
mazā pils iela
elejas muižas parks
raunas staburags
kurzemes šveice
lielais baltezers
iela Maskavā sadovoje koļco
13. janvāra iela
18. novembra iela
māju nosaukums pirmās birztalas
latvijas republikas ģenerālprokuratūra
rīgas pilsētas centra rajona prokuratūra
laikraksts „latvijas lopkopis un piensaimnieks”
laikraksts „dienas bizness”
žurnāls „rīgas laiks”
latvijas sporta pedagoģijas akadēmija
latvijas universitātes cietvielu fizikas institūts
daugavpils universitāte
latvijas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
rīgas tehniskā universitāte
pirmais pasaules karš
komunistiskā terora upuru piemiņas diena
latvijas republikas valsts prezidents
latvijas republikas ministru kabinets un latvijas republikas saeima

6. uzdevums.Veidojiet sieviešu dzimtes uzvārdu formas!
Jānis Brands-Rekis – Zane __________________
Pēteris Vitkus – Anna _____________________
Kristīne Opolais _________________________
Vilnis Blaus – Baiba ______________________
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Māris Cunskis – Rita ____________________
7. uzdevums. Uzrakstiet citvalodu personvārdus saskaņā ar latviešu valodas
normām!
Иван Малецкий _________________________
Анна Райская ___________________________
Борис Седых ____________________________
Николь Воробей _________________________
John Brown_______________________________
Jane Brown ______________________________
8. uzdevums. Veidojiet uzrunas formas vokatīvā!
Dainis Stalts________
Ingus Pētersons__________
Mīļais brālēns ___________________
Jānis Zenne___________________
Jēkabs Janševskis______________
Mikus Dzelzs (kopā ar kgs)________________
Lienīte______________
Andris un Mārtiņš _________________
Anna Klints (kopā ar kdze)_______________
9. uzdevums. Uzrakstiet ievadītājvārdu saīsinājumus kopā ar personvārdiem
datīvā!
Ļoti cienījamā režisore Baiba Zariņa_________________________________
Cienījamais profesors Jānis Ozoliņš________________________________
Augsti godātais Juris Bērziņš (kopā ar kgs) _________________________
10. uzdevums. Uzrakstiet trīs iespējamās uzrunas formas profesoram Ārim
Lācim!

_____________________________________________________________________
11. uzdevums. Ministram Jurim Zutim dzīvesbiedre ir Elga. Viņa ir profesore.
Uzrakstiet, kā uzrunāt Elgu!
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Atbildes
1. uzdevums. Uzrakstiet personu vārdus un uzvārdus pareizā locījumā!
Profesors konsultē studenti Maiju Balču.
Manuskripts jānodod Jānim Balčum.
Tā ir Annas Grigus burtnīca.
Grāmata pieder Pēterim Pērlem.
Tas ir Jura Blaua un viņa dzīvesbiedres Marijas Blauas nopelns.
Vai Jūs to jautājāt Marijai Blauai?
Kam adresēta šī vēstule – Kristīnei Klintij vai Kristapam Klintim?
Atestāts par vidējo izglītību izsniegts Anitai Baltajai un viņas brālim Ingum
Baltajam.
Par to mums jāpateicas Maijai Eglei un Kārlim Eglem.
Jūs dzirdēsiet šo skaņdarbu Noras Zilaiskalnas izpildījumā.
2. uzdevums. Pasvītrojiet vārda literāro variantu!
albums
ananass
antibiotiķi
begemots
cirks
dražē
dzelzceļš
filē
kalkulators
kartiņa
laumutīte
mannā
mēdiji
rūpe
sortiments
žanrs

albūms
ananāss
antibiotikas
behemots
cirkus
dražeja
dzelzsceļš
fileja
kalkulātors
kartīte
lauvmutīte
manna
mediji
plašsaziņas līdzekļi
rūpes
asortiments
žandrs

3. uzdevums. Lietojiet saikļus jeb vai vai!
trotuārs jeb ietve, skolotājs jeb pedagogs, ābols vai bumbieris, telefons jeb tālrunis,
telefons vai fakss
4. uzdevums. Ierakstiet vajadzīgo burtu!
Patoloģija, magnetofons, komandants, loterija, mobils, alkohols, bibliotēka,
manekens, propaganda, ģerbonis, albums, ebrejs, šampanietis, balzams,
filozofija, sterils, aplaudēt, absolvents, eksaktās zinātnes, eksperiments,

6
šašliks, konservatīvs, licencēta firma, ekonomika, nekustamais īpašums, kaitēklis,
jauneklis, vinegrets, rasols, alkohols, apvārsnis, numurs, matracis, baterija,
pašreiz.

5. uzdevums. Rakstiet ar lielo vai mazo sākumburtu!
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
Neatkarīgo Valstu Sadraudzība
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Banku augstskola
Tiesībsarga birojs
tiesībsargs
Valsts mākslas muzejs
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka
Cēsu rotas iela
Mazā Pils iela
Elejas muižas parks
Raunas Staburags
Kurzemes Šveice
Lielais Baltezers
Sadovoje Koļco
ciemats Staraja Meļņica
13. janvāra iela
18. novembra iela
Pirmās Birztalas
Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra
Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūra
Laikraksts „Latvijas Lopkopis un Piensaimnieks”
laikraksts „Dienas Bizness”
žurnāls „Rīgas Laiks”
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Daugavpils Universitāte
Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Rīgas Tehniskā universitāte
Pirmais pasaules karš
Komunistiskā terora upuru piemiņas diena
Latvijas Republikas Valsts prezidents
Latvijas Republikas Ministru kabinets un Latvijas Republikas Saeima

6. uzdevums. Veidojiet sieviešu dzimtes uzvārdu formas!
Jānis Brands-Rekis – Zane Branda-Reke
Pēteris Vitkus – Anna Vitkus
Kristaps Opolais – Kristīne Opolā
Vilnis Blaus – Baiba Blaua
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Māris Cunskis – Rita Cunska
7. uzdevums. Uzrakstiet citvalodu personvārdus saskaņā ar latviešu valodas
normām!
Иван Малецкий Ivans Maļeckis
Анна Райская Anna Raiska
Борис Седых Boriss Sedihs
Николь Воробей Nikola Vorobeja
John Brown Džons Brauns
Jane Brown Džeina Brauna
8. uzdevums. Veidojiet uzrunas formas vokatīvā!
Dainis Stalts Daini Stalt!
Ingus Pētersons Ingu Pēterson!
Mīļais brālēns Mīļais brālēn! Mīļo brālēn!
Jānis Zenne Jāni Zenne!
Jēkabs Janševskis Jēkab Janševski!
Mikus Dzelzs (kopā ar kgs) Miku Dzelzs kgs!
Lienīte Lienīt!
Andris un Mārtiņš Andri un Mārtiņ!
Anna Klints (kopā ar kdze) Anna Klints kdze!
9. uzdevums. Uzrakstiet ievadītājvārdu saīsinājumus kopā ar personvārdiem
datīvā!
Ļoti cienījamā režisore Baiba Zariņa Ļ. cien. režisorei Baibai Zariņai
Cienījamais profesors Jānis Ozoliņš Cien. prof. Jānim Ozoliņam
Augsti godātais Juris Bērziņš (kopā ar kgs) A. god. J. Bērziņa kgm
10. uzdevums. Uzrakstiet trīs iespējamās uzrunas formas profesoram Ārim
Lācim!
A.god. Ā. Lāča kgs!
Cien. profesor!
Ā. Lāča kgs!

11. uzdevums. Ministram Jurim Zutim dzīvesbiedre ir Elga. Viņa ir profesore.
Uzrakstiet, kā uzrunāt Elgu!
Cien. Zuša kdze!
E. Zutes kdze!
Profesore E. Zute!

