
Darba lapas autore: Santa Kadiķe, Laurenču sākumskola 
Darba lapa paredzēta: 9. klasei.  
Darba lapas nosaukums: Teksts, tā iedalījums un tekstveide 

 

Vārds, uzvārds, klase_____________________________________  Datums___________________ 

 

Pārbaudes darbs 

Teksts, tā iedalījums un tekstveide 

 

1. uzdevums. Savieno definīciju ar jēdzienu! Ieraksti atbilstīgā jēdziena numuru pretī definīcijai. 

 (8 p.) 

 

Nr. Jēdziens Jēdziena 

numurs 

Definīcija 

1. Argumentētā 

eseja 

 Rakstveida atsauksmes, kurā vērtēts kāds mākslas, literatūras 

vai zinātnisks darbs.  

2. Referāts  Domraksts, kurā secīgi atklājas autora pārdomas par kādu 

tematu. 

3. Pārspriedums  Subjektīvs, emocionāls, oriģināls teksts, kurā ir mākslinieciski 

tēli un spilgti izteiksmes līdzekļi.  

4. Recenzija  Radošs teksts par kādu diskutablu tēmu, kurā spilgtiem 

piemēriem tiek pierādīta ievadā formulētā tēze, loģiski 

uzrakstot spriedumus nobeigumā.  

5. Anotācija  Cita autora darba vai tā daļas uzdošana par savu.  

6. Bibliogrāfiskās 

atsauces 

 Publisks ziņojums vai rakstveida teksts, kurā sniegta aplūkotā 

jautājuma analīze un vērtējums, paužot savu viedokli.  

7. Plaģiāts  Literārā vai zinātniskā teksta īss raksturojums.  

8. Jaunrades 

darbs 

 Norādes par izmantoto literatūru (citātiem, faktiem) kādā 

tekstā.  

 

2. uzdevums. Izpildi testu un pareizo atbildi atzīmē ar x! (9 p.) 

 

Nr. Apgalvojums Jā Nē 

1. Saziņas teorija aplūko mutvārdu saziņu, rakstveida saziņu un elektronisko saziņu.   

2.  Galvenā ir rakstveida saziņa.    

3.  Rakstveida saziņā ir ļoti būtiski ievērot interpunkciju.    

4. Katram tekstam ir raksturīga subjektivitāte.    

5. Subjektivitāte, piemēram, raksturo dialogu, domrakstu.   

6. Referāts un recenzija ir zinātniskie teksti.    

7. Mākslinieciskie teksti ir argumentētā eseja, pārspriedums, jaunrades darbs.    

8. Tēze tiek izmantota gan referātā, gan argumentētā esejā.   

9. Mākslinieciskajam tekstam raksturīgi ekspresīvie izteiksmes līdzekļi, bet, 

piemēram, zinātniskajā tekstā izmanto neitrālos izteiksmes līdzekļus.  

  

 

3. uzdevums.  

3. 1. Nosaki teksta paveidu (zinātniskais teksts vai mākslinieciskais teksts) un žanru (referāts, 

pārspriedums, anotācija..). (6 p.) 

3. 2. Mini divas pazīmes, pēc kurām tu atpazīsti šos tekstus! (6 p. +1 p.) 

3. 3. Saliec tekstos nepieciešamās pieturzīmes. (8 p.) 
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1. Apgāds Zvaigzne ABC ir laidis klajā daudzpusīgu un bagāti ilustrētu pirmo tik apjomīgo ceļvedi 

par Baltiju  Latvija Lietuva un Igaunija . Ceļvedī apkopota plaša informācija par vairāk nekā 1000 

apskates objektiem Baltijas valstīs kā arī par naktsmītnēm maltītes ieturēšanas vietām aktīvās atpūtas 

un izklaides iespējām tūrisma informācijas centriem un citām ceļotājiem nepieciešamām lietām tāpat 

sniegti dažādi noderīgi praktiski padomi.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Voltērs (1694 – 1778) ir ievērojams franču apgaismotājs un Eiropas idejiskās dzīves ietekmētājs 

un tikai retais zina ka viņa īstais vārds ir Fransuā Marī Aruē. Voltēru dēvē gan par rakstnieku gan 

psihologu kultūras filozofu un vēsturnieku. Viņš ir arī nepārspējams polemiķis satīriķis pamfletists 

un publicists. Viņa galvenais uzdevums bija cīnīties pret baznīcu pret vienpersonisko karaļa varu un 

augstmaņiem. Tieši tāpēc viņu vajāja pastāvošās varas pārstāvji un trīs gadus (1726 – 1729) viņš bija 

spiests pavadīt Anglijā. Neilgi viņš uzturējās arī Berlīnē, bet vēlāk apmetās uz dzīvi savā muižā 

Ženēvā. Pirms nāves Voltērs atgriezās Parīzē tur viņu sagaidīja ar lielu triumfu.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

! Uzraksti fragmentam divas tēzes!  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Mākoņi mēģina kaut ko pareģot. Vakar viens mākonis atmodināja cilvēkos iztēles paliekas un kā 

burvju plīvurs atsedza un arvien no jauna uzbūra pat cilvēkiem saprotamas līdzības. Grandioza spēle. 

Bez noteikumiem  viss bija dabas rīcībā. Režija līdzekļi.  

(Pēc Kurta Fridrihsona, Gundegas Repšes “Mala”) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

*PAŠVĒRTĒJUMS (es vislabāk sapratu.. grūtības radīja..) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Paldies par darbu! 

Punkti kopā: 38                                       Tu ieguvi:                                          Vērtējums ballēs:  


