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RŪDOLFA BLAUMAŅA NOVELES 

1. uzdevums. Sameklē vārdnīcā un uzraksti Rūdolfa Blaumaņa novelē „Laimes klēpī” 

sastopamajiem vecvārdiem atbilstošus literārās valodas vārdus! 

Skuķe –  

Melnis –  

Rūme –  

Laidars –   

Brūte –  

Panāksnieki –  

Brūtgāns –  

Skrīveris –  

Beņķis –  

Ģīmis –  

Tutenis –  

Trumulis –  

Vedējmāte –  

Papiross –  

Nobučot –  

Nozāļot, saģiftēt –  

Dakteris –  

Uzdevuma variants, ja nav vārdnīcas vai interneta. Izmanto dotos vārdus: 

seja, meitene, noskūpstīt, tumšs zirgs, vieta, cigarete, govju kūts, līgava, līgavainis, sols, sievas kāzu 

viesi, rakstvedis, nazis, kāzu lieciniece, noindēt, ārsts, tējkanna 

2. uzdevums. Izlasi Rūdolfa Blaumaņa noveli “Raudupiete”! Papildini teikumus par izlasīto 

darbu! 

1. Izlasītā Rūdolfa Blaumaņa darba “Raudupiete” žanrs ir ………………………….. 2. Darbs sākas 

ar bērēm, ir nomiris Raudupietes …………………… 3. Viņš bija (kāds?) 

…………………………………………. 4. Raudupiete slēpj acis, jo 

……………………………………………………………….. 5. Matīsiņš ir Raudupietes 

…………………… 6.,7. Raudupietei ir (kā?) …………………….. saimniekot savā saimniecībā, 

tāpēc viņa nolemj ………...…………… 8. Viņa brauc pie (kā?) ….....…………….. un piedāvā 

viņam būt par ……………….. 9. Puisis par iemeslu min to, ka 

……………………………………………. …………………………………………………………… 

10., 11. Pēc šīs sarunas Raudupietes izturēšanās pret dēlu ir …………………………, tāpēc ka 

.......…………………………......… ……………........................12. Raudupiete domās dēlu sauc par 

………………………. 13. Viņa uzskata, ka tādiem kā Matīsiņš 

……………………………………………………… 14.,15. Raudupiete pieļāva, ka dēls 

……………………………………………. un viņa pati ……………………………. 
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3. uzdevums. Izpildi testu par izlasīto daiļliteratūras darbu!  

1. Darba „Salna pavasarī” autors ir: 

a) Kārlis Baumanis; 

b) Rūdolfs Blaumanis; 

c) Kārlis Blaumanis. 

 

2. Darba „Salna pavasarī” žanrs ir: 

a) novele; 

b) romāns; 

c) stāsts. 

 

3. „Salna pavasarī” galvenos varoņus sauc: 

a) Edgars un Kristīne; 

b) Kārlis un Raudupiete; 

c) Liene un Andrs. 

 

4. Galvenais varonis sižeta sākumā ir 

priecīgs, tāpēc ka: 

a) ir iemīlējies; 

b) viņam patīk pavasaris; 

c) viņš ir labi pastrādājis. 

 

5. Galvenā varone ir 

a) bagāta saimniece; 

b) kalpone Vanagu mājās. 

 

6. Mālniekam ir: 

a) septiņpadsmit gadi; 

b) divdesmit septiņi gadi; 

c) septiņdesmit divi gadi. 

 

7. Mālnieks ir: 

a) izšķīries ar sievu; 

b) nesen precējies; 

c) atraitnis. 

 

8.  Mālnieks bija: 

a) patīkama izskata kaimiņš; 

b) garš, tievs vecis; 

c) neliela auguma, korpulents kungs. 

 

9. Meitene 

a) jau agrāk zināja, ka Mālnieks viņu grib 

precēt; 

b) uzzināja par Mālnieka nodomiem un 

priecājās; 

c) bija pārsteigta un no kauna nosarka. 

 

10. Mālnieks sarunā izturējās: 

a) mierīgi un pašpārliecināti; 

b) satraukti un nemierīgi; 

c) ironiski un pārgalvīgi. 

 

11. Meitene 

a) uzreiz piekrita būt Mālnieka sieva; 

b) ilgi šaubījās, bet piekrita; 

c) atteicās precēties ar Mālnieku. 

 
 

 


