
Dabaszinātņu diagnosticējošā darba rezultāti 9. klasē  

2016./2017.m. g.  

16.februārī 27 skolēni veica diagnosticējošo darbu dabaszinātnēs. 

Skolotāji: Velta Velmere (ģeogrāfija), Svetlana Grube (ķīmija), Aina 

Jermacāne (bioloģija), Andris Zande (fizika).  

Dabaszinību diagnosticējošā darba mērķis ir noskaidrot izglītojamo spējas 

dabaszinātņu mācību priekšmetos iegūtās kompetences izmantot praktisku 

dabaszinātņu problēmu risināšanā ar nolūku tās pilnveidot. 

9.klases diagnosticējošajam darbam dabaszinībās ir 1 daļa. Darbā ietverti 35 

zināšanu un prasmju pārbaudes uzdevumi, kuru apguve nepieciešama sekmīgai 

izglītības turpināšanai. Darbā maksimāli bija iespējams iegūt 35 punktus.  

Veicot uzdevumus, izglītojamie demonstrēja apgūtās zināšanas un prasmes 

bioloģijā, ķīmijā, fizikā un ģeogrāfijā. Mācību priekšmetu satura īpatsvars 

diagnosticējošajā darbā atšķirīgs: bioloģijā par bioloģiskajām sistēmām un procesiem 

skolēniem bija jāveic 26% – 30% uzdevumu, fizikā par fizikālajām parādībām un 

procesiem - 28% – 32% uzdevumu, ķīmijā par vielām un to pārvērtībām - 30% – 34% 

vingrinājumu, bet ģeogrāfijā par Zemi kā Saules sistēmas planētu jātbild uz 8% – 12% 

jautājumu.  

            Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasei pieejams interneta vietnē: 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2017/9klase/9kl_dd_da

baszin_lv.pdf . 

           Apkopoti dabaszinātņu diagnosticējošā darba rezultāti skatāmi 1. un 2. attēlā. 

 

1. attēls 

Vidējais 

kopprocents 

darbā 

Vērtējumi zem 

35% 

(4 balles) 

Vērtējumi virs  

70% 

(7 balles) 

52,06% 
14,81%  

(4 skolēni) 

3,7%  

(1 skolēns) 

 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2017/9klase/9kl_dd_dabaszin_lv.pdf
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2017/9klase/9kl_dd_dabaszin_lv.pdf


2. attēls 

 

Vidējais kopprocents dabaszinātņu diagnosticējošajā darbā liecina, ka šī cikla 

mācību priekšmetus skolēni apguvuši pietiekamā līmenī, bet ir mācību satura tēmas, ko 

nepieciešams atkārtot, lai nostiprinātu skolēnu zināšanas, kā arī prasmi tās izmantot.  

Skolotāja Svetlana Grube, veicot  diagnosticējošā darba analīzi, atzīst: “Skolēni 

zina par gaisa piesārņojumu veidojošiem faktoriem, kā arī prot piedāvāt inovatīvus 

risinājumus tā samazināšanai. Vairāk uzmanības jāvelta aprēķinu veikšanai par 

dažādiem ķīmiskiem savienojumiem, kā arī jāveic praktiskie darbi, ar kuru palīdzību 

veidojas skolēnu izpratne par ķīmijas vietu un lomu sadzīvē.” 

Skolotāja Velta Velmere uzskata, ka skolēni  uzdevumu ģeogrāfijā veikuši labi.  

Fizikas skolotājs Andris Zande domā, ka pilnveidojama skolēnu lasītprasme, kā 

arī viņu  spēja izmantot un interpretēt grafisku informāciju.    

Skolotāja Aina Jermacāne secinājusi:  “Kopumā uzdevumus bioloģijā skolēni 

veica atbilstoši savām spējām. Vairāk laika jāvelta darbam ar tekstu. Papildus uzmanība 

pievēršama  skolēnu pētnieciskajai darbībai. Jāpilnveido skolēnu prasmes un iemaņas 

praktiska satura uzdevumu veikšanā. Stundās jāpievērš uzmanība zinātniskajai 

terminoloģijai, kā arī atkārtojuma uzdevumiem.”  

Valda Tinkusa 
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