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Darba lapa latviešu valodā un literatūrā 

Jaunvārdi un stila kļūdas 

Jauni vārdi top arī mūsdienās! 

1. Filmas "Zvaigžņu kari: Spēks mostas" tulkojumā pirmo reizi tika latviskots attēlā redzamā 

varoņa vārds.  

 

Kā sauc šo varoni? 

   

Varianti Atzīmē pareizo variantu! 
 
Zelēklis 

 

Čubaka  

Čūbījs  

Čūbijs  
 

2. Lai runātu par datoram kaitīgu programmu (angļu valodā - "malware"), sarunvalodā tiek 

izmantoti tādi vārdi kā vīruss, trojāns un izspiedējvīruss. 

 

Kāds ir oficiāli pieņemtais termins vārdam "malware" latviešu valodā? 

Varianti Atzīmē pareizo variantu! 
 

ļaunatūra  

malvēre  

Trojas zirgs  

kaitēklis  

spams  
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3. Kurš no zemāk piedāvātajiem terminiem Latviešu valodas ekspertu komisijā tika pieņemts 

kā atbilstošākais izmantošanai latviešu valodā svešvārdam "brunch"? 

Varianti Atzīmē pareizo variantu! 
 

vēlbrokastis  

vēl brokastis  

vēlās brokastis  

brančs  

pusdienbrokastis  

zviedru bufete  
 

4. Atzīmē, kuri no teikumiem ir nepareizi! 

Varianti Atzīmē NEpareizo variantu! 
 

Anna savā mobilajā telefonā nolādēja jaunu aplikāciju.  

Jānis savā mobilajā telefonā lejuplādēja jaunu aplikāciju  

Liene savā mobilajā telefonā lejuplādēja jaunu lietotni.  

Pēteris savā mobilajā telefonā lejuplādēja jaunu mobilo lietotni.  

Juris savā mobilajā tālrunī lejupielādēja jaunu mobilo lietotni.  
 

5. Vai zini, kā latviešu valodā pareizi ir jādēvē sociālajā tīklā Twitter bieži izmantoto 

"hashtag"? 

Izvēlies atbildi, kurā visi nosauktie varianti ir pareizi un ir 
apstiprināti lietojumam latviešu valodā! 
 

Atzīmē pareizo variantu! 
 

tēmturis, atsauces tags, atsauces birka  

tēmturis, mirkļbirka, atsauce  

atsauces birka, īsmarka, čivpieliktnis  

haštags, tēmtags, tēmeklis  
 

6. Kā pareizi rakstāms šīs zivju sugas nosaukums? 

Vairanti 
 

 

Atzīmē pareizo variantu! 
 

piraija  

piranja  

piraņa  

piraja  
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7. Kur šajā teikumā ir stila kļūda?  

7.1. "Nākošā stunda pēc komplicētās matemātikas ir mana mīļākā stunda, sports." 
 
 

Atzīmē pareizo variantu un uzrakti teikumu pareizi! 
 

Nepareizi lietots vārds "nākošā", tā vietā jālieto "nākamā"  

 
Komats teikumā ir lieks 

 

 
Nepareizi teikt "mana mīļākā stunda", pareizi būtu "stunda, kas man patīk vislabāk" 

 

 
Vārds "komplicēts" nav latviešu valodas vārds 

 

 

7.2. "Skolotāja ir pārsteigta, kad manas latviešu valodas zināšanas ir tik čābiskas." 

 
 

Atzīmē pareizo variantu un uzrakti teikumu pareizi! 
 
Nepareizi lietots vārds "kad", tā vietā jālieto "ka"  

 
Šī teikuma beigās jāliek izsaukuma zīme 

 

 
Nepareizi teikt "latviešu valodas zināšanas", pareizi būtu "zināšanas latviešu valodā" 

 

 
Nepareizi teikt "čābiskas", runājot par zināšanām 

 

 

7.3. Atzīmē, kuri no teikumiem ir pareizi! 

Atzīmē pareizo variantu! 

Skolotāja skrupulozi izlaboja diktātā pielaistās kļūdas.  

Skolotāja skurpulozi izlaboja diktātā pielaistās kļūdas.  

Skolotāja skurpulozi izlaboja diktātā pieļautās kļūdas.  

Skolotāja skrupulozi izlaboja diktātā pieļautās kļūdas.  

Skolotāja skrupulozi izlaboja diktātā pieļautās kļūdas un atgrieza burtnīcas skolēniem.  
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8. Atzīmē, kuri no zemāk uzskaitītajiem vārdiem/frāzem ir sinonīmi teicienam "pūst pīlītes"! 

Varianti Atzīmē visus atbilstošos variantus! 

stāstīt pasakas  

pūst vāverītes  

pūst burbuļus  

pūst miglu acīs  

trokšņot  

pēkšķēt  

 

9. Atrodi frazeoloģismus starp aforismiem! 

Frazeoloģisms ir tradicionāls vārdu savienojums, kura kopējā nozīme atšķiras no tajā izmantoto 

vārdu nozīmes.   

Aforisms ir īsā formā izteikts vispārināts atzinums kādā filozofiskā, ētiskā vai sociālā jautājumā. 

Varianti Atzīmē visus frazeoloģismus! 

bērt kā no grāmatas  

ja būtība izprasta, vārdi atnāk paši  

taisnība ceļo bez vīzas  

piektais ritenis  

sit nu vēju ar dūri  

vārds ievaino ātrāk, nekā dziedē  

 


