Darba lapas autore: Santa Kadiķe, Laurenču sākumskola
Darba lapa paredzēta: 8. klasei.
Darba lapas nosaukums: Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Vārds, uzvārds____________________________

Datums_________________________

Darba lapa
Vienlīdzīgi teikuma locekļi
1. uzdevums. a) Lasi tekstu, liec pieturzīmes! b) Izcel pieturzīmes, kas lietotas vienlīdzīgu teikuma locekļu
atdalīšanai. c) Pasvītro vienlīdzīgus teikuma locekļus ar attiecīgu teikuma locekļu pasvītrojumu.
1. Pamazām par patstāvīgu saimniecības nozari līdzās medniecībai un zvejniecībai lopkopībai un
zemkopībai kļuva arī amatniecība 2. Jo lūk zemkopim nepieciešama ne tikai gaļa bet arī māla pods. 3. Kur
gan citur lai viņš ieber un glabā labību. 4. Arī lopkopis tīko pēc prāvāka trauka kurā varētu uzglabāt gaļu 5.
Savukārt podniekam nepieciešama pārtika 6. Lai to sadabūtu podnieks iemaina izgatavotos podus te pret
labību te pret gaļu 7. Vairākkārt savstarpēji apmainoties ar lietām visi iegūst sev nepieciešamo
8. Visas šīs lietas lielākoties tika izmantotas ikdienā patēriņam vai arī kā sadzīves priekšmeti 9.
Prečnaudas jeb primitīvās naudas nozīmē tās noderēja kā vispārējs ekvivalents 10. Cilvēki izmantoja un
izmēģināja dažādus naudas veidus
11. Ar laiku kā maksāšanas līdzeklis vairs netika lietota nedz pārtika nedz rotas nedz ādas nedz
darbarīki 12. Tirdzniecībai kā vispiemērotākā ieviesās metāla nauda ar noteiktu pastāvīgu svaru
13. Kādas tad ir metāla naudas priekšrocības salīdzinājumā ar gliemežvākiem zvērādām un daudzām
citām primtīvajām naudām 14. Gan pārvadājot gan uzglabājot metāla nauda nebojājas 15. Tā aizņem
salīdzinoši maz vietas un ir precīzi sadalāma sīkākās daļās
(Pēc Kristīnes Ducmanes enciklopēdijas “Nauda”.)

2. uzdevums. Uzraksti četrus teikumus ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem, kuros paud savu attieksmi pret
naudu! Lieto atšķirīgus vienlīdzīgus teikuma locekļu saistīšanas paņēmienus.
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Darba lapas autore: Santa Kadiķe, Laurenču sākumskola
Darba lapa paredzēta: 8. klasei.
Darba lapas nosaukums: Vienlīdzīgi teikuma locekļi

3. uzdevums. Liec nepieciešamās pieturzīmes. Ievieto teikumos brīvajā vietā saturam atbilstošus
vienlīdzīgus teikuma locekļus! Izmanto dažādus vienlīdzīgu teikumu saistīšanas līdzekļus!
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tīģeļi, trauki
apli, sagatavi
bija grūti, neiespējami
monētas, priekšmetus
izkausētā, šķidrā
sagrieza, izgrieza, izveidoja
kausēšanu, attīrīšanu
plānu, izdauzītu
bija sarežģīts, ilgstošs
mēdza būt nevienāds, atšķirīgs
1. Monētu kalšana sākas ar metāla ______________________ tā ______________________.

2. Kausēšanai izmantoja arī vecas _______________________ ____________________________.
3. ___________________________ metāla monētu kausēšanai bija lielāki nekā juveliera darbā lietojamie.
4. No _________________________ metāla tika izlieti dažādu formu stienīši. 5. Iegūtais stienītis
pēc tam pārtapa par ______________________ ar āmuru ______________________ metāla plāksni. 6.
Pašrocīgi tomēr _______________________ gandrīz _______________________ izkalt vienāda biezuma
plāksni.

7.

Tāpēc

monētu

svars

_________________________

palaikam

pat

ļoti

____________________________.
8. Naudas kalējs izkalto plāksni _________________ strēmelēs no tām _________________
kvadrātiņus ar šķērēm ______________________ monētas ____________________________.
9. Šāds monētas sagataves izveidošanas process ________________ gana _____________________.
(Pēc Kristīnes Ducmanes enciklopēdijas “Nauda”)

4. uzdevums. Iedomājies, ka Tev ir uzdots izveidot jauna dizaina 5 eiro nadas zīmi. Uzzīmē to!

