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Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti 6. klasē 2018./2019.m.g.  

Zvejniekciema vidusskolā 6.klases skolēni kārtoja valsts diagnosticējošo darbu latviešu 

valodā,  matemātikā un  dabaszinībās.  

Apkopoti visu  diagnosticējošo darbu rezultāti skatāmi 1.attēlā.  

1.attēls. 

 

31. janvārī 28 skolēni kārtoja diagnosticējošā darba latviešu valodā  mutvārdu daļu, bet 

20.februārī visi skolēni veica šī diagnosticējošā darba rakstu daļu. Mācību priekšmeta skolotāja – 

Lāsma Burberga.  

Latviešu valodas diagnosticējošā darba mērķis ir novērtēt izglītojamo mācību valodas 

vispārējās klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmes ar nolūku tās pilnveidot. 

6.klases latviešu valodas diagnosticējošajam darbam ir 5 daļas - klausīšanās, lasīšanas, valodas 

kompetences, rakstīšanas un mutvārdu daļa. Šajā pārbaudes darbā skolēniem bija jāizpilda 18 

uzdevumi. Mutvārdu daļā bija jāveic 1 uzdevums – izmantojot doto plānu, jāpastāsta par tematu 

„Pārdomas par izlasītu grāmatu”. Mutvārdu daļas uzdevuma veikšanai skolēni varēja gatavoties no 

mācību gada sākuma. Lasīšanas un valodas lietojuma prasmes pārbaudē bija jāizpilda  11  uzdevumi, 

klausīšanās prasme tika pārbaudīta ar 5 uzdevumiem, bet rakstīšanas prasmes pārbaudes uzdevumā 

skolēni varēja izvēlēties –rakstīt vēstījumu “Varoņdarbs mūsdienās” vai aprakstu “Mans šodienas 

varonis”. Teksta (apjoms 130–150 vārdu). Darbā maksimāli bija iespējams iegūt 94 punktus.  

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei pieejams interneta vietnē: 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2019/6klase/6kl_dd_lat_val.pdf 

Apkopoti latviešu valodas diagnosticējošā darba rezultāti skatāmi 2. un 3. attēlā 2.lappusē. 
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        2. attēls. 

Vidējais 

kopprocents darbā 

Vērtējumi zem 

35% 

(4 balles) 

Vērtējumi virs  70% 

(7 balles) 

60,5% 10,7% (3 skolēni) 35,7% (10 skolēni) 

 

3.attēls. 

Kā redzams attēlos, skolēni diagnosticējošo darbu latviešu valodā veikuši optimālā līmenī, papildus 

uzmanība (individuālās konsultācijas) pievēršama skolēniem, kuru vērtējums ir mazāks par 35%.  

26.februārī 28 skolēni veica diagnosticējošo darbu matemātikā. Mācību priekšmeta 

skolotāja – Valda Krasovska.  

Matemātikas diagnosticējošā darba mērķis ir novērtēt izglītojamo zināšanas un prasmes 

matemātikā ar nolūku tās pilnveidot. 

6.klases diagnosticējošajam darbam matemātikā ir 1 daļa. Darbā ietverti 11 uzdevumi, ar 

kuriem pārbauda izglītojamo zināšanu un prasmju kopumu, kuru apguve nepieciešama sekmīgai 

izglītības turpināšanai pamatskolā. Darbā maksimāli bija iespējams iegūt 34 punktus, kurus ieguva 

1skolnieks. 

Veicot uzdevumus, izglītojamie parādīja apgūtās zināšanas un prasmes par šādām matemātikas 

tēmām: matemātiskā instrumentārija izveide, matemātikas lietojums dabas un sabiedrības procesu 

analīzē, matemātisko modeļu veidošana un pētīšana ar matemātikai raksturīgām metodēm.             

Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei pieejams interneta vietnē: 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2019/6klase/6kl_dd_matem_lv.pdf .  

Apkopoti matemātikas diagnosticējošā darba rezultāti skatāmi 4. un 5. attēlā 3. lappusē. 
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4.attēls.  

Vidējais kopprocents 

darbā 

Vērtējumi virs  

70% 

(7 balles) 

 

Vērtējumi zem 

35% 

(4 balles) 

49,5% 
17,9%  

(5 skolēni) 

17,9% 

 (5 skolēni) 

5.attēls.  

 

6.klases skolēnu sniegums matemātikas diagnosticējošajā darbā ir viduvējs, kas liecina, ka 

daļai skolēnu zināšanu un prasmju kopums nav atbilstošs sekmīgai izglītības turpināšanai. 

Nepieciešams individuāls papildu darbs ar skolēniem.  

6.martā 28 skolēni veica diagnosticējošo darbu dabaszinībās. Mācību priekšmeta 

skolotāja – Velta Velmere.  

Dabaszinību diagnosticējošā darba mērķis ir novērtēt izglītojamo zināšanas un prasmes ar 

nolūku tās pilnveidot. 

6.klases diagnosticējošajam darbam dabaszinībās ir 1 daļa. Lai nodrošinātu mūsdienīgu pieeju 

skolēnu zināšanu pārbaudei un veicinātu skolēnu digitālo kompetenci, Zvejniekciema vidusskolas 

6.klases skolēni diagnosticējošo darbu dabaszinībās kārtoja tiešsaistē izglītības portālā Uzdevumi.lv. 

Darbā maksimāli bija iespējams iegūt 28 punktus. Diagnosticējošais darbs 6. klasēm sastāvēja no 25 

uzdevumiem, no kuriem automātiski tika izlaboti 12 testveida uzdevumi. Daļēji automātiski tika laboti 

6 uzdevumi, kur skolēnam atbildē bija jāieraksta viens vārds vai skaitlis. Savukārt atbildes uz 7 

atvērtajiem jautājumiem tiešsaistē vērtēja pats skolotājs. 

Uzdevumi pārbaudes darbā veidoti un sakārtoti atbilstoši dabaszinību mācību priekšmeta 

obligātajam saturam. Uzdevumu kontekstu veido situāciju grupas: privātā (personīgais, ģimene, 
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vienaudži, draugi), sociālā (drošība, sabiedrība), globālā (visa pasaule). Uzdevumi pēc satura un 

formas ir ar atšķirīgu grūtības pakāpi (1.,2.,3.izziņas pakāpe). 

            Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasei pieejams interneta vietnē: 

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2019/6klase/6kl_dd_dabaszin_lv.pdf

Apkopoti dabaszinību diagnosticējošā darba rezultāti skatāmi 6. un 7. attēlā. 

6.attēls.  

Vidējais 

kopprocents darbā 

Vērtējumi zem 

35% 

(4 balles) 

Vērtējumi virs  

70% 

(7 balles) 

70,7% 0% 
64,3%  

(18 skolēni) 

 

7.attēls.  

6.klases skolēnu sniegums dabaszinību diagnosticējošajā darbā ir optimāls (labs), vairāk nekā  

50% skolēnu darbu veikuši virs 70%, kas liecina par izpratni mācību satura apguvē atbilstoši standarta 

prasībām.   

Valda Tinkusa  
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