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DARBA LAPA 

IESPRAUDUMI 

 

1. uzdevums. Uzraksti stāstījumu par augļu un dārzeņu izmantošanu pārtikā! (90-100 vārdi). Iesaisti 

stāstījumā vismaz 7 dažādus iespraudumus, tostarp paskaidrojošās vārdu grupas.  
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Izlasi sola biedra stāstījumu! Aizpildi tabulu! 

Autora vārds Stāstījumā 

minētie augļi un 

dārzeņi 

Iespraudumi/paskaidrojošo 

vārdu grupas 

Ortogrāfijas 

kļūdu skaits 

Interpunkcijas 

kļūdu skaits 
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TESTS  

Atzīmē, kurā gadījumā pieturzīmes lietotas pareizi! 

1. A Saule, izrādās daudzās pasaules kultūrās iemieso vīrišķo enerģiju. 

 B Saule, izrādās, daudzās pasaules kultūrās iemieso vīrišķo enerģiju. 

 C Saule izrādās daudzās pasaules kultūrās iemieso vīrišķo enerģiju. 

2.  A No vienas puses, sniegpārsliņas gaistošais skaistums simbolizē patiesību un gudrību, no 

otras puses, tā ir arī individualitātes simbols, jo nav divu vienādu sniegpārsliņu. 

 B No vienas puses – sniegpārsliņas gaistošais skaistums simbolizē patiesību un gudrību, no 

otras puses, tā ir arī individualitātes simbols jo nav divu vienādu sniegpārsliņu. 

 C No vienas puses, sniegpārsliņas gaistošais skaistums simbolizē patiesību un gudrību no otras 

puses, tā ir arī individualitātes simbols, jo nav divu vienādu sniegpārsliņu. 

3.  A Ābols, it īpaši sarkans simbolizē mīlestību un auglību.  

 B Ābols, it īpaši, sarkans, simbolizē mīlestību un auglību. 

 C Ābols, it īpaši sarkans, simbolizē mīlestību un auglību. 

4. A Japānā, ķirši nozīmē pašuzupurēšanos, piemēram, saistībā ar samuraju kareivjiem.  

 B Japānā ķirši nozīmē pašuzupurēšanos, piemēram saistībā ar samuraju kareivjiem. 

 C Japānā ķirši nozīmē pašuzupurēšanos, piemēram, saistībā ar samuraju kareivjiem. 

5. A Medus, tas sen zināms, ir dievu barība un simbolizē nemirstību, atdzimšanu un auglību.  

 B Medus, tas sen zināms, ir dievu barība, un simbolizē nemirstību, atdzimšanu un auglību.  

 C Medus tas sen zināms, ir dievu barība un simbolizē nemirstību, atdzimšanu un auglību.  

6.  A Īriss, šķiet savu vārdu ieguvis no grieķu varavīksnes dievietes, kas uz mirušo valstību 

nogādāja sieviešu dvēseles.  

 B Īriss, šķiet, savu vārdu ieguvis no grieķu varavīksnes dievietes, kas uz mirušo valstību 

nogādāja sieviešu dvēseles. 

 C Īriss, šķiet, savu vārdu ieguvis, no grieķu varavīksnes dievietes, kas uz mirušo valstību 

nogādāja sieviešu dvēseles. 

7.  A Roze, mīlestības cēlais zieds, tu, grezno piļu dārzus un rotā dāmu tērpus.  

 B Roze, mīlestības cēlais zieds tu, grezno piļu dārzus un rotā dāmu tērpus. 

 C Roze, mīlestības cēlais zieds, tu grezno piļu dārzus un rotā dāmu tērpus. 

8. A Saldi smaržojošais jasmīns, zināms, ir īpašā cieņā Austrumu zemēs, precīzāk, Indijā, Ķīnā.  

 B Saldi smaržojošais jasmīns, zināms, ir īpašā cieņā Austrumu zemēs, precīzāk Indijā, Ķīnā.  

 C Saldi smaržojošais jasmīns zināms, ir īpašā cieņā Austrumu zemēs precīzāk, Indijā, Ķīnā.  

9. A Latviešu tautasdziesmās skaista meita, kā paši zināt, salīdzināta ar magoni.  

 B Latviešu tautasdziesmās skaista meita kā paši zināt, salīdzināta ar magoni. 

 C Latviešu tautasdziesmās skaista meita, kā paši zināt salīdzināta ar magoni. 

10 A Anglijā Sarkanās un Baltās rozes karā (1455-1485) sarkanā roze bija Lenkasteru simbols. 

 B Anglijā Sarkanās un Baltās rozes karā 1455-1485 sarkanā roze bija Lenkasteru simbols. 

 C Anglijā Sarkanās un Baltās rozes karā, 1455-1485, sarkanā roze bija Lenkasteru simbols. 

 


