
Darba lapas autore: Santa Kadiķe, Laurenču sākumskola 
Darba lapa paredzēta: 7. klasei. Biogrāfija un miniatūra. Pārbaudes darbs literatūrā. 
 
Vārds, uzvārds:__________________________________ Datums: ________________________ 

 

Pārbaudes darbs literatūra 

BIOGRĀFIJA UN MINIATŪRA 

1. uzdevums. Saviem vārdiem skaidro dotos jēdzienus! (3 p.) 

• Biogrāfija________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

• Autobiogrāfija_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

• Miniatūra_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. uzdevums. Uzraksti trīs pazīmes, kas raksturo biogrāfisku darbu un trīs pazīmes, kas raksturo miniatūru! 

(3 p.) 

Biogrāfija_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Miniatūra_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. uzdevums. Uzraksti īsu stāstījumu, iekļaujot tajā biogrāfiskus faktus par sevi vai kādu personu pēc izvēles. 

(6 p.) Vārdu skaits no 60 līdz 70. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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4. uzdevums. Lasi miniatūru, aizpildi tabulu! (7 p.) 

Mirdza Ķempe 

Mana bērnība 

Manai bērnībai ir aveņu lūpas un melleņu acis, iesārtu lāceņu krelles ap kaklu. Agros rītos viņa 

skraida pa siliem un tīreļiem ar sēņu grozu, mijkrēšļos uzmeklē naktsvijoļu takas, piesaulē dejo 

bezdelīgactiņu pļavā.  

Viņa rotaļajās ar ēveļu skaidām, ēd rūgtenu maizi bez svieta un piedzer kazas pienu.  

Viņas tērps darināts no krāsotas matrača drēbes, un viņas kurpēm ir koka pazoles.  

Vienmēr viņa dzird dārdoņu: pavisam tuvu būvē kuģus, pavisam tuvu grand jūrā, pavisam tuvu rēc 

lielgabali. Viņai aizdrazo garām vīru pulki – dažādās valodās tie dzied kara dziesmas. Viņai garām aiznes 

kritušos.  

Mana bērnība paņem grāmatu rokās, noliec galvu un ierauga bezgalīgas pasaules.  

1. Izraksti tabulā no Mirdzas Ķempes miniatūras “Mana bērnība” vārdu savienojumus par noteiktiem 

tematiem! 

2. Ieraksti tabulā vārdus un vārdu savienojumus, kuri pauž tavus bērnības iespaidus! 

Temats Vārdu savienojumi no M. Ķempes 

miniatūras 

Mani bērnības iespaidi 

Izskats aveņu lūpas  

Vide  

 

 

Nodarbes un rotaļas  

 

 

Ēdiens  

 

 

Norises tuvākajā apkārtnē  

 

 

Vēstures notikumi  

 

 

Atklājumi un brīnumi  

 

 

  

*6 p. par stundā rakstīto miniatūru.  

Vērtēšanas tabula 

Punkti 1-3 4-6,5 7-9,5 10-12 12,5-14 15-17 17,5-19 20-21 22-23 24-25 

Balles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 


