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Darba lapa zināšanu pārbaudei literatūrā 

R. BLAUMANIS. NOVELES /”Salna pavasarī”, “Nāves ēnā”, “Purva bridējs”/ 

 

Klase ______ Datums ____________ 

1. grupa 

Grupas dalībnieki: ____________________________________________________________ 

Avots: Rūdolfa Blaumaņa noveles letonika.lv http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=150  

 

1. uzdevums. Izlasiet tekstu un uzrakstiet R. Blaumaņa noveles nosaukumu!  

Kāda nabadzīga kalpone mīl jaunu kalpa puisi, un abi domā par precībām. Negaidīti meiteni 

bildina vecs un turīgs māju saimnieks, un kalpone mīlestības vietā izvēlas bagātību. 

2. uzdevums. Pabeidziet teikumus! 

1. Autors izvēlējies šādu noveles nosaukumu tāpēc, ka … 

2. Noveles galvenā ideja ir … 

3. Novelē risināta tāda problēma kā … 

4. Novelē attēlotās darbības vieta ir … 

5. Grīntāla spilgtākās rakstura īpašības ir … 

3. uzdevums. Izveidojiet plānu par noveles “Purva bridējs” saturu! 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

4. uzdevums. Izlasiet citātu no noveles un uzrakstiet, kurš no varoņiem un kādā situācijā to saka! 

 “Kas te nu daudz ko domāt! Lieta skaidra. Esmu vecs vīrs, kam kopējas vajag. Tas ir viens. [..] 

vajag prātīgas saimnieces. Tas ir otrs. Dzīvosim kā tēvs ar meitu, kā bērns ar tēvu.” 

5. uzdevums. Izlasiet noveles fragmentu un īsi raksturojiet varoņa izjūtas! 

Birkenbauma seja savilkās sāpīgi. Viņš satvēra zēna roku un spieda viņa aukstos pirkstus. Pāris 

soļu pagājis uz priekšu, Birkenbaums piepeši apstājās, pameta savādu skatienu uz puiku. Likās, ka 

viņš cīnās ar sevi. Tad Birkenbaums iekāpa laivā.  
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6. uzdevums. Izlasiet noveles fragmentu un izlabojiet pasvītroto personvārdu, uzrakstot pareizo tēla 

vārdu! 

Un Anna piepeši sāka raudāt. 

“Tik skaists jau viņš arī nemaz nav, ka varētu teikt, otra tāda nav,” Anna turpināja. “Ir tiesa, viņa 

ģīmis ka no divām daļām salikts. Bet man viņš tomēr simtreiz labāk patīk par citiem.” 

7. uzdevums. Atbildiet apstiprinoši vai noliedzoši! 

Nr. Apgalvojums Jā  Nē  

1. Mālnieks ir 72 gadus vecs atraitnis.   

2. Liene jau agrāk zināja, ka Mālnieks met uz viņu acis.   

3. Mālnieks prata pārliecināt cilvēkus.   

4. Liene precēs Mālnieku mīlestības dēļ.   

5. Mālnieks pasniedza Andram glāzi vīna.   

 

8. uzdevums. Aizpildiet tabulu! 

Kārlēns  Raksturojums  

Ārējais izskats  

Vecums  

Sociālais stāvoklis  

Rakstura īpašības  

Dzīves vērtības  

 

9. uzdevums. Uzrakstiet, ar kuriem tēliem visciešāk ir saistīts noveles varonis! 

 

 

 

 

 

 

 

10. uzdevums. Uzrakstiet 2 jautājumus, kurus jūs gribētu uzdot autoram par noveli “Salna 

pavasarī”! 

1.  

2.  

  

Kristīne 



Darba lapas autors: Inese Suhane / Daugavpils 16. vidusskola / Darba lapa paredzēta vidusskolēniem,  
10. - 11. klasei, darbam grupās. 
 

Darba lapa zināšanu pārbaudei literatūrā 

R. BLAUMANIS. NOVELES /”Salna pavasarī”, “Nāves ēnā”, “Purva bridējs”/ 

 

Klase ______ Datums ____________ 

2. grupa 

Grupas dalībnieki: ____________________________________________________________ 

Avots: Rūdolfa Blaumaņa noveles letonika.lv http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=150 

1. uzdevums. Izlasiet tekstu un uzrakstiet R. Blaumaņa noveles nosaukumu!  

Kādas muižas zirgu puisis ir trakulīgs uzdzīvotājs. Skaudīgie muižas kalpi izplāno dažādas 

nejaucības, lai izjauktu viņa precības ar skaisto muižas kalponi. 

2. uzdevums. Pabeidziet teikumus! 

1. Autors izvēlējies šādu noveles nosaukumu tāpēc, ka … 

2. Noveles galvenā ideja ir … 

3. Novelē risināta tāda problēma kā … 

4. Novelē attēlotās darbības vieta ir … 

5. Lienes spilgtākās rakstura īpašības ir … 

3. uzdevums. Izveidojiet plānu par noveles “Nāves ēnā” saturu! 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

4. uzdevums. Izlasiet citātu no noveles un uzrakstiet, kurš no varoņiem un kādā situācijā to saka! 

 “Šodien tava sirds tik smaga tikai aiz dusmām pret mani. Parīt tai būs tāds pats smagums kā manai. 

Tu būsi apsolījusies un neturēsi vārda, tev būs jādomā par tavu vīru, un tu domāsi par mani …” 

5. uzdevums. Izlasiet noveles fragmentu un īsi raksturojiet varoņa izjūtas!  

Raidaidaida! Nopušķotā cepure uzskrēja gaisā, nokrita pļavas spilgtajā zaļumā, un puisis smējās. 

Tralā, lalā, lulī! Tavu jauku laiciņu – sirds vai kut aiz prieka … Andrs atlaidās, aizvēra acis, smīnēja 

un gulēja tā labu brīdi. 
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6. uzdevums. Izlasiet noveles fragmentu un izlabojiet pasvītroto personvārdu, uzrakstot pareizo tēla 

vārdu! 

Tātad nu viss bija pagalam … Kā tas varēja būt? Kā viņš, Liepiņš, šeit bija nokļuvis? Viņš tak 

ilgus gadus bija dzīvojis, trakojis, priecājies, teātri spēlējis … un nu … nu viņš sēdēja uz zvejnieku 

ragavām un brauca nāvē. Tas nevarēja būt! … Liepiņš arvien cieši bija apzinājies, ka viņš sveiks izies 

caur dzīvi. 

7. uzdevums. Atbildiet apstiprinoši vai noliedzoši! 

Nr. Apgalvojums Jā  Nē  

1. Kristīnes māte muižā strādāja par vešerieni.   

2. Noveles beigās Kristīne paliek ar Akmentiņu.   

3. Kristīnes māte pretojās meitas laulībām ar Edgaru.   

4. Akmentiņa kungs ir turīgs cilvēks.   

5. Kristīnei dzīvei galvenais ir nauda un manta.   

 

8. uzdevums. Aizpildiet tabulu! 

Andrs  Raksturojums  

Ārējais izskats  

Vecums  

Sociālais stāvoklis  

Rakstura īpašības  

Dzīves vērtības  

 

9. uzdevums. Uzrakstiet, ar kuriem tēliem visciešāk ir saistīts noveles varonis! 

 

 

 

 

 

10. uzdevums. Uzrakstiet 2 jautājumus, kurus jūs gribētu uzdot autoram par noveli “Purva 

bridējs”! 

1.  

2.  

  

Birkenbaum

s 
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Darba lapa zināšanu pārbaudei literatūrā 

R. BLAUMANIS. NOVELES /”Salna pavasarī”, “Nāves ēnā”, “Purva bridējs”/ 

 

Klase ______ Datums ____________ 

3. grupa 

Grupas dalībnieki: ____________________________________________________________ 

Avots: Rūdolfa Blaumaņa noveles letonika.lv http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=150 

1. uzdevums. Izlasiet tekstu un uzrakstiet R. Blaumaņa noveles nosaukumu! 

Kāda zvejniekciema ļaudis ziemā nonāk uz ledus gabala, kas atdalījies no krasta un tiek nests 

arvien tālāk jūrā. Atrodoties ekstremālā situācijā, atklājas cilvēku patiesā daba. 

2. uzdevums. Pabeidziet teikumus! 

1. Autors izvēlējies šādu noveles nosaukumu tāpēc, ka … 

2. Noveles galvenā ideja ir … 

3. Novelē risināta tāda problēma kā … 

4. Novelē attēlotās darbības vieta ir … 

5. Kristīnes spilgtākās rakstura īpašības ir … 

3. uzdevums. Izveidojiet plānu par noveles “Salna pavasarī” saturu! 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

4. uzdevums. Izlasiet citātu no noveles un uzrakstiet, kurš no varoņiem un kādā situācijā to saka! 

“Es palikšu. Tu iesi! Ej! Tu man drīzāk atbrauksi pakaļ nekā es tev. Es gaidīšu. Ej! … Mātei no 

vecā labdienas! Un brauc pakaļ!” 

5. uzdevums. Izlasiet noveles fragmentu un īsi raksturojiet varoņa izjūtas! 

“Es iešu pie Akmentiņa.” 

Vešeriene gluži apjuka. Viņas lielākā vēlēšanās bija bijusi šos vārdus dzirdēt no Kristīnes mutes, 

viņa klusībā bija cerējusi, ka Kristīne Edgaru atstās, un nu, kad tas notika, viņa nezināja, ko teikt. 

Viņa sajuta, ka Kristīne ir nāvīgi ievainota, un viņas mātes sirds saspiedās sāpēs līdzi. 
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6. uzdevums. Izlasiet noveles fragmentu un izlabojiet pasvītroto personvārdu, uzrakstot pareizo tēla 

vārdu! 

Puisis nemitējās ar glāstīšanu, un pelēcis nobubināja no jauna, pagrieza it kā izbrīnējies galvu un 

piedūra purnu pie Jāņa elkoņa. 

“Manu pelēcīt!” Jānis čukstēja raustīdamies. “Manu pelēcīt! … Manu zirdziņ! … Manu pelēcīt! 

… Mana laime! …” 

 

7. uzdevums. Atbildiet apstiprinoši vai noliedzoši! 

Nr. Apgalvojums Jā  Nē  

1. Nelaimes brīdī uz ledus gabala atradās deviņi cilvēki.   

2. Visi zvejnieki bija draudzīgi un izpalīdzīgi.   

3. Beigās uz ledus gabala palika 3 cilvēki.   

4. Grīntāls bija egoistisks un skaudīgs zvejnieks.   

5. Zvejnieki uz ledus gabala sadalījās grupās.   

 

8. uzdevums. Aizpildiet tabulu! 

Edgars Raksturojums  

Ārējais izskats  

Vecums  

Sociālais stāvoklis  

Rakstura īpašības  

Dzīves vērtības  

 

9. uzdevums. Uzrakstiet, ar kuriem tēliem visciešāk ir saistīts noveles varonis! 

 

 

 

 

 

 

10. uzdevums. Uzrakstiet 2 jautājumus, kurus jūs gribētu uzdot autoram par noveli “Nāves ēnā”! 

1.  

2.  

 

Liene 


