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Valsts diagnosticējošā darba ar kombinētu saturu rezultāti 

 3. klasē 2016./2017.m.g.  

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

kombinēto saturu veido  uzdevumi latviešu valodā un matemātikā.  

22. februārī Zvejniekciema vidusskolā 23 skolēni kārtoja diagnosticējošā darba latviešu 

valodā  mutvārdu daļu, bet 23.februārī 23 skolēni veica šī diagnosticējošā darba rakstu daļu. Mācību 

priekšmeta skolotāja - Jolanta Liniņa.  

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 svētku rīkošanu saviem draugiem. Darbā maksimāli bija iespējams iegūt 

58 punktus. 

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3.klasei pieejams interneta vietnē: 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2017/3klase/3kl_dd_latv_val.pdf . 

Apkopoti latviešu valodas diagnosticējošā darba rezultāti skatāmi 1. un 2. attēlā.  

        1. attēls. 

Vidējais 

kopprocents 

darbā 

Vērtējumi zem 

35% 

(4 balles) 

Vērtējumi virs  

70% 

(7 balles) 

83,73% 0% 86,95% 

 

2.attēls 

Kā redzams attēlos, skolēni diagnosticējošo darbu veikuši ļoti labi. Skolotāja Jolanta Liniņa 

uzskata, ka  “šādi rezultāti bija prognozējami, jo ļoti daudz laika tika veltīts klausīšanās prasmes un 
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lasītprasmes attīstīšanai. Skolēni labi uzrakstīja radošo uzdevumu. Labi rezultāti ir valodas uzdevumā, 

jo skolēni prot noteikt vārdšķiras. Skolēni ļoti labi bija sagatavojuši stāstījumu par savu mīļāko 

grāmatu”. 

1.martā 22 skolēni veica diagnosticējošo darbu matemātikā. Mācību priekšmeta skolotāja - 

Jolanta Liniņa.  

3.klases diagnosticējošajam darbam matemātikā ir 1 daļa, kurā skolēniem bija jāizpilda 8 

uzdevumi. Darbā maksimāli bija iespējams iegūt 52 punktus. Maksimālo punktu skaitu ieguva 2 

skolēni. 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/2017/3klase/3kl_dd_matem_lv.pdf . 

Apkopoti matemātikas diagnosticējošā darba rezultāti skatāmi 3. un 4. attēlā.  

3.attēls.  

Vidējais 

kopprocents 

darbā 

Vērtējumi zem 

35% 

(4 balles) 

Vērtējumi virs  

70% 

(7 balles) 

70,62% 0% 45,45% 

 

4.attēls.  

3.klases skolēnu sniegums matemātikas diagnosticējošajā darbā ir labs. Kā tas redzams attēlos, 

vidējais kopprocents darbā ir virs 70%. Skolotāja Jolanta Liniņa norāda: “Ir apgūtas nepieciešamās 

matemātiskās prasmes, bet mērvienības ar daļām (5.uzd.) vēl nav mācītas, jo līdz mācību gada beigām 

turpinās mācību satura apguve. Klasē nav skolēnu, kuru vērtējums  ir  35% vai zemāks.”  

Valda Tinkusa  
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