
Darba lapas autore: Santa Kadiķe, Laurenču sākumskola 
Darba lapa paredzēta: 7. klasei. Darba lapas nosaukums: Diagnosticējošais darbs latviešu valodā.  
 

Vārds, uzvārds, klase_____________________________________________ Datums___________ 

 

DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS LATVIEŠU VALODĀ 7. KLASEI 

1. uzdevums (3 punkti). No iekavām izvēlies un uzraksti pareizo variantu!  

1. __________________ (Viss vairāk, Vissvairāk, Visvairāk) slēpņu ir pie Abavas upes.  

2. Slēpņi atrodami arī _________________________ (Kūldīgas, Kuldīgas) apkārtnē.  

3. Ja spēlēsiet godīgi, visiem būs ________________________ (intresanti, interesanti).  

2. uzdevums (3 punkti). Svītriņu vietā ieraksti iederīgo burtu vai burtus!  

1. Kad esi pierakst___jies viesu grāmatā, noliec slēpni vietā! 2. Slēpņa kārbiņai jeb kont___neram jābūt ūdensdrošam. 

3. Mājaslapā ieteicams pastāstīt par slēpni, lai citi zinātu, ar ko r___ķināties.  

3. uzdevums (5 punkti). Izlasi Ivara un Noras domas par slēpņošanu! Saliec pieturzīmes!  

1. Slēpņojot esam gan lauzījuši galvas par uzdevumiem gan veikuši apkārtnes izpēti 2.Ar slēpņošanu nodarbojamies 

diezgan regulāri un tas ir lielisks brīvā laika pavadīšanas veids 3. Atcerieties ka slēpņošana var būt bīstama  

4. uzdevums (1 punkts). Atrodi un izraksti no 3. uzdevuma teikumiem vienu frazeoloģismu! 

________________________________________________________________________________ 

5. uzdevums (3 punkti). Vārdam „raibs” ir vairākas nozīmes. Pierādi šo apgalvojumu, iesaistot vārdu 

teikumos tā, lai pirmajā tas būtu tiešajā nozīmē un otrajā – pārnestajā nozīmē!  

Tiešā nozīme _____________________________________________________________________ 

Pārnestā nozīme __________________________________________________________________ 

6. uzdevums (1 punkts). Sadali zilbēs vārdus vīnoga, lakstīgala. 

________________________________________________________________________________ 

7. uzdevums (2 punkti). Iesaisti vārdu „meklēt” teikumā ar tiešo runu, lai piebilde būtu beigās! 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Rakstīšana. Izvēlies vienu no piedāvātajiem uzdevumiem un veic to 90 vārdu apjomā! (6 p.) 

 1. Padomā, ko būtu nepieciešams paveikt tavā tuvākajā apkārtnē, ko tu un tavi vienaudži varētu izdarīt! Uzraksti 

vēstījumu „Viena diena apkārtējās vides sakopšanā”! 

 2. Uzraksti vēstījumu „Lietderīgi pavadīts brīvais laiks”! 

 3. Uzraksti pasaku „Divas galvas arvien gudrākas nekā viena”! 

Pašvērtējums: manas zināšanas ir viduvējas, labas, ļoti labas, teicamas (pasvītro atbilstošo)! 

ni i 

0-13 punkti 14-24 punkti 

 

Tu ieguvi________ punktus Tavs vērtējums ________________ 

 


