
Darba lapas autore: Santa Kadiķe, Laurenču sākumskola 

Darba lapa paredzēta: 8. klasei.  

Darba lapas nosaukums: “Pārbaudes darbs. Vienlīdzīgi teikuma locekļi.” 

 

Vārds, uzvārds ___________________________________          Datums ______________________  

PĀRBAUDES DARBS  

Vienlīdzīgi teikuma locekļi  

1. uzdevums. Atzīmē, kurā gadījumā pieturzīmes lietotas pareizi! (5 p.)  

1.  A  Tie gāja un skrēja un beidzot atdūrās kādās zemnieku mājās. (R. Blaumanis)  

B  Tie gāja un skrēja, un beidzot atdūrās kādās zemnieku mājās. (R. Blaumanis)  

2.  A  “Ne sudraba svečturu vairs meklēšu ne silto zvērādu,” viņš saka un nepazīsts pats savu balsi.  

(S. Kaldupe)  

B  “Ne sudraba svečturu vairs meklēšu, ne silto zvērādu,” viņš saka un nepazīsts pats savu balsi. 

(S. Kaldupe)  

3.  A  Kad viņa sāka spēlēt, putni apklusa un klausījās brīnišķīgajās skaņās, bites un tauriņi 

lidinājās un dudināja maigās melodijas. (A. Sakse)  

B  Kad viņa sāka spēlēt, putni apklusa un klausījās brīnišķīgajās skaņās, bites un tauriņi lidinājās, 

un dudināja maigās melodijas. (A. Sakse)  

4.  A  Visu Zirgu Pilnsapulce – melnie, baltie, bērie un dūkainie, sirmie, pātie, un ābolainie – teica: 

“Var gadīties, ka mašīnas visu var..” (I. Ziedonis)  

B  Visu Zirgu Pilnsapulce – melnie, baltie, bērie un dūkainie, sirmie, pātie un ābolainie – teica: 

“Var gadīties, ka mašīnas visu var..” (I. Ziedonis)  

5.  A  Tā nu pa to laiku, kamēr Gatiņa vecāki nav mājās, viņš paliek vai nu pie dārznieka vai arī  pie 

kaimiņiem. (Dz. Rinkule-Zemzare)  

B  Tā nu pa to laiku, kamēr Gatiņa vecāki nav mājās, viņš paliek vai nu pie dārznieka, vai arī  pie 

kaimiņiem. (Dz. Rinkule-Zemzare)  
  

2. uzdevums. Uzmanīgi lasi tekstu, atrodi un izraksti vienlīdzīgus teikuma locekļus, kas atbilst dotajām 

shēmām. Pasvītro tos ar atbilstīgo teikuma locekļu apzīmējumu. (8 p.)  
  

Naudas vēsture Latvijā ir ļoti interesanta un vienlaikus sarežģīta. To noteikusi ilgstoša saistība ar 

lielajiem tirdzniecības ceļiem, no kuriem populārākie bija dzintara ceļš, zīda ceļš. Tāpat īpatnas pēdas 

Latvijas monētniecībā ir atstājusi vācu, poļu, zviedru un krievu politiskā un ekonomiskā virskundzība. 

Vairāku gadsimtu garumā pa dažādiem ceļiem te nonākusi gan arābu dirhēma, gan Retumeiropas denāri, 

gan bizantiešu miliarsiji.   

Jauns posms Latvijas naudas vēsture aizsākās 13. gadsimtā, kad monētas kala arī Baltijas Livonijas 

konfederācijas laikā. Pirmā pasaules gados okupācijas varu un apstākļu radītās naudas ienākšana Latvijā ved 

lasītāju cauri laiku lokiem, ļaujot būt nacionālās valsts un nacionālās valūtas tapšanas lieciniekiem. Arī 20. 

gadsimta 40. gadu un vēlākie notikumi Latvijai ne tikai nesa arvien jaunas okupācijas varas, bet arī 

nomainīja latus ar černoviciem un rubļiem, tos savukārt ar reihsmarkām, kuras vēlāk aizstāja padomju rubļi. 

Rubļu vizuālo tēlu savukārt mainīja naudas reformas. Tad sekoja kā Latvijas nacionālās valsts atjaunošana, 

tā lata atdzimšana.  
  

1. v1, v2, v3 un v4  __________________________________________________________________  

2. gan v1, gan v2, gan v3_____________________________________________________________  

3. ne tikai v1, bet arī v2_____________________________________________________________________________________________  

4. kā v1, tā v2 ________________________________________________________________________________________________________  
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3. uzdevums. Lasi tekstu un atrodi vienlīdzīgus teikuma locekļus, ieraksti tos tabulā kopā ar saikļiem (ja 

tādi ir), izraksti teikuma locekli, kuru tie paskaidro! (8 p.)  
  

1. Katrai latviešu sētai jeb mājām kopš seniem laikiem ir bijis mājvārds. 2. Māju nosaukumi norādīja ne 

vien uz saimnieka īpašībām, bet arī uz viņa nodarbošanos, atrašānās vietu. 3. Tā ir radušies Melbārdi un 

Melmuguri, Rudači un Rudgalvji. 4. Kas gan tagad vairs var pateikt, vai Bebri, Vilki un  

Lūši raksturo saimniekam piemītošās īpašības? 5. Varbūt apkārtējais mežs bija pilns ar šiem zvēriem?  

6. No mājvārdiem varam uzzināt, kādus neparastus savas apmešanās vietas nosaukumus bija pieņēmuši 

paši vai devuši acīgie kaimiņi. 7. Kad bija jānosauc ienācēja no citurienes vai cittautieša sēta, radās jauni un 

neparasti mājvārdi.   

8. Gan Kuršos, gan Kursīšos, gan Leišos, gan Leišēnos saimnieki dzīvoja, allaž lepodamies ar savas 

sētas nosaukuma cilmi un skanīgumu.  (Pēc enciklopēdejas “Latvieša sēta”.)  

  

Teikums  Vienlīdzīgi teikuma locekļi  Teikuma loceklis, kuru tie 

paskaidro  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

  

4. uzdevums. Lasi tekstu un liec nepieciešamās pieturzīmes! Pasvītro vienlīdzīgus teikuma locekļus, 

apvelc saikļus, kas saista vienlīdzīgus teikuma locekļus. (14 p.)  
  

1. 20 gadsimts mūsu zemē iezīmeja jaunus laikus jo Latvijas valsts muižnieku zemi sadalīja tiem kas 

uz tās ne vien dzīvoja bet arī strādāja. 2. Mājā vairs nebija lielās saimes istabas un daudzi darbi tika paveikti 

plašā un gaišā sakoptā un dažādiem darbiem piemērotā virtuvē. 3. Ikvienam jau no mazotnes bija jāiemācās 

rīkoties ar nazi un dakšiņu. 4. Plīts kā arī krāsns taupīgi “ēda” malku un ziemā telpās valdīja patīkams un 

omulīgs un mājīgs siltums. 5. Istabu sienas gandrīz vienmēr klāja apmetums kas tika krāsots vai arī aplīmēts 

ar papīra tapetēm atbilstīgi ir saimnieka gaumei ir modei. 6. Daudzviet varēja redzēt arī pa kādai senai tomēr 

saimes ļaudīm nozīmīgai mēbelei. 7. Taču par jaunajiem laikiem liecināja gan dīvāns gan skapis ar lielu 

spoguli gan apaļš stabils galds dzīvojamajā istabā.  

  

PALDIES PAR DARBU!   

  

Punkti  1-5  6-10  11-15  16-19  20-23  24-27  28-31  32-35  36-38  39-40  

Balles  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  


