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Valsts diagnosticējošā darba ar kombinētu saturu rezultāti 

 3. klasē 2017./2018.m.g.  

Valsts diagnosticējošo darbu ar kombinētu saturu skolēni veica 3 dienās. Pārbaudes darba 

kombinēto saturu veido  uzdevumi latviešu valodā un matemātikā.  

Apkopoti abu diagnosticējošo darbu rezultāti skatāmi 1.attēlā.  

1.attēls. 

14.februārī Zvejniekciema vidusskolā 29 skolēni kārtoja diagnosticējošā darba latviešu valodā  

mutvārdu daļu, bet 22.februārī 29 skolēni veica šī diagnosticējošā darba rakstu daļu. Mācību 

priekšmeta skolotāja – Anita Uzkalna.  

Diagnosticējošā darba ar kombinētu saturu mērķis ir novērtēt izglītojamo zināšanas un prasmes 

ar nolūku tās pilnveidot.  

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

lietojuma, rakstīšanas un mutvārdu daļa. Šajā pārbaudes darbā skolēniem bija jāizpilda 9 uzdevumi. 

Mutvārdu daļā bija jāveic 1 uzdevums – izmantojot doto plānu. jāpastāsta par tematu “Mana mīļākā 

grāmata”. Klausīšanās un valodas lietojuma prasmes pārbaudē bija jāizpilda katrā pa 2 uzdevumiem, 

lasīšanas prasme tika pārbaudīta ar 3 uzdevumiem, bet rakstīšanas prasmes pārbaudes uzdevumā 

skolēni rakstīja stāstījumu par savu draugu vai draudzeni. Darbā maksimāli bija iespējams iegūt 46 

punktus. 

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasei pieejams interneta vietnē: 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2018/3klase/3kl_dd_latv_val.pdf   

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

        2. attēls. 

Vidējais 

kopprocents darbā 

Vērtējumi zem 35% 

(4 balles) 

Vērtējumi virs  70% 

(7 balles) 

77,96% 0% 
82,75%   

(24 skolēni) 
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3.attēls 

Skolotājas Anitas Uzkalnas komentārs: “Dotajā diagrammā var  redzēt, ka skolēni 

diagnosticējošo darbu veica ļoti labi. Klausīšanās uzdevumi tika veikti teicami, tikai diviem skolēniem 

rezultāts varēja būt augstāks. Rakstīšanas daļā grūtāk veicās ar uzdevumu -  atrast tekstā galveno domu. 

Uzskatu, ka uzdevums par sinonīmiem bija grūts, jo tika lietoti vārdi, kurus ikdienā sarunvalodā 

neizmantojam. Ļoti labi skolēni bija sagatavojuši  stāstījumu par mīļāko grāmatu. Uzskatu, ka vairāk 

uzmanības jāpievērš darbam ar tekstu, kā arī jārosina skolēnus pēc iespējas vairāk lasīt daiļliteratūru, 

lai bagātinātu vārdu krājumu.” 

28.februārī  29 skolēni veica diagnosticējošo darbu matemātikā. Mācību priekšmeta skolotāja  

- Anita Uzkalna.  

3.klases diagnosticējošajam darbam matemātikā ir 1 daļa, kurā skolēniem bija jāizpilda 6 

uzdevumi. Darbā maksimāli bija iespējams iegūt 40 punktus. Maksimālo punktu skaitu ieguva 1 

skolnieks. Veicot uzdevumus, izglītojamie parādīja apgūtās zināšanas un prasmes par šādām 

matemātikas tēmām: skaitļi un darbības ar tiem, ģeometriskās figūras un to pētīšana, lielumi un to 

mērīšana, sakarības starp tiem, informācijas apstrādes, statistikas un varbūtības teorijas elementi, 

matemātiskā valoda, matemātisko modeļu veidošana un analizēšana.  

            Diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasei pieejams interneta vietnē: 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2018/3klase/3kl_dd_matem_lv.pdf  

Apkopoti matemātikas diagnosticējošā darba rezultāti skatāmi 4. un 5. attēlā.  

4.attēls.  

Vidējais 

kopprocents darbā 

Vērtējumi zem 

35% 

(4 balles) 

Vērtējumi virs  70% 

(7 balles) 

77,24% 
6,89% 

 (2 skolēni)  

79,31% 

(23 skolēni)  
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5.attēls.  

Skolotāja Anita Uzkalna secina, ka “dotajā diagrammā var redzēt skolēnu veikumu, kas ir 

optimāls, jo  klases vidējais kopprocents ir 77%. Viens skolēns ieguva maksimālos punktus, bet diviem  

skolēniem šajā darbā vērtējums ir zem 35%. Kļūdas radušās neuzmanības dēļ, vai  arī tās veicinājusi 

teksta neuzmanīga izlasīšana. Teksta uzdevumi par daļām vēl nebija apgūti. Mācību satura apguve 

turpināma, pievēršot vairāk uzmanības diagnosticētajiem trūkumiem.” 

Kopumā diagnosticējošo darbu rezultāti matemātikā un latviešu valodā ir optimāli, kas liecina, 

ka 3.klases skolēnu zināšanas un prasmes ir atbilstošas šo mācību priekšmetu standartiem.  
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