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Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti 6. klasē 2016./2017.m.g.  

Zvejniekciema vidusskolā 6.klases skolēni kārtoja valsts diagnosticējošo darbu 

matemātikā, dabaszinībās un latviešu valodā.  

14. februārī 28 skolēni kārtoja diagnosticējošā darba latviešu valodā  mutvārdu daļu, bet 

22.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 23 

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

„Pārdomas par izlasītu grāmatu”. Klausīšanās un valodas lietojuma prasmes pārbaudē bija jāizpilda 

attiecīgi 6 un 8 uzdevumi, lasīšanas prasme tika pārbaudīta ar 7 uzdevumiem, bet rakstīšanas prasmes 

pārbaudes uzdevumā skolēni rakstīja tekstu (apjoms – 150 vārdu) par suņiem. Darbā maksimāli bija 

iespējams iegūt 97 punktus. 

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei pieejams interneta vietnē: 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2017/6klase/6kl_dd_lat_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) 

64,21% 
7,14% 

 (2 skolēni) 

35,71%  

(10 skolēni) 

 

2.attēls 

 

Kā redzams attēlos, skolēni diagnosticējošo darbu veikuši optimāli.  
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Skolotāja Lāsma Burberga, izvērtējot diagnosticējošā darba rezultātus, secina: “6.klases 

skolēni diagnosticējošo darbu latviešu valodā kopumā ir veikuši atbilstoši savām spējām un arī 

ikdienas mācību sasniegumiem. 

    36% skolēnu ir saņēmuši vērtējumu virs 70%, kas ir labs rādītājs. Šādi vērtējumi ir atbilstoši 

arī skolēnu ikdienas darba vērtējumam.  Labākus rezultātus skolēni uzrādījuši runāšanas un klausīšanās 

jomās. Vislielākais procentu skaits iegūts runāšanas jomā – temats un plāns bija zināms laikus, tādēļ 

bija iespējams sagatavoties. 

    Vismazāk procentu skolēni ieguvuši lasīšanas un valodas kompetences jomā, kā arī rakstīšanas 

jomā. Lasīšanas kompetences apguves zemie rādītāji saistīti ar daudzu skolēnu nepietiekamu 

lasītprasmi un lasītā teksta neizpratni. Tā kā lielai daļai skolēnu ikdienas darbā ir problēmas ar 

gramatikas likumību apguvi (patstāvīga mācību darba trūkums, mācību motivācijas trūkums), tad nav 

pārsteigums, ka viduvēji rādītāji ir ne tikai valodas kompetences jomā, bet arī no tās atkarīgajā 

rakstīšanas jomā – skolēni neprot izmantot gramatikas likumības, jo liela daļa tās nav apguvusi vai ir 

apgūts pavirši. 

    Diagnosticējošā darba rezultāti uzskatāmi parāda tās jomas, kurās jāiegulda intensīvāks darbs 

turpmāk.” 

28.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 16 uzdevumi, ar 

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

izglītības turpināšanai. Darbā maksimāli bija iespējams iegūt 36 punktus. 

 Maksimālo punktu skaitu ieguva 2 skolēni. Veicot uzdevumus, izglītojamie parādīja apgūtās 

zināšanas un prasmes par šādām matemātikas tēmām: skaitļi un darbības ar tiem, lielumi un to 

mērīšana, sakarības starp tiem, informācijas apstrādes un statistikas elementi, matemātiskā valoda, 

matemātisko modeļu veidošana un analizēšana.  

            Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei pieejams interneta vietnē: 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2017/6klase/6kl_dd_matem_lv.pdf 

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

Vidējais 

kopprocents 

darbā 

Vērtējumi zem 

35% 

(4 balles) 

Vērtējumi virs  

70% 

(7 balles) 

58,23% 
7,14% 

 (2 skolēni) 

28,57%  

(8 skolēni) 

 

4.attēls.  

6.klases skolēnu sniegums matemātikas diagnosticējošajā darbā ir gandrīz optimāls, kas 

liecina, ka skolēnu zināšanu un prasmju kopums ir atbilstošs sekmīgai izglītības turpināšanai.  

Skolotājas Valdas Krasovskas secinājumi: “Skolēnu rezultāti pārsvarā atbilst mācību gada 

laikā uzrādītajiem sasniegumiem.  

Diviem skolēniem, kuriem ir  nepietiekams vērtējums,  nepieciešamas individuālās 

konsultācijas, jo pārbaudes darba rezultāti liecina par matemātikas pamatprasmju trūkumu. 

30 – 40 % ieguvuši 5 skolēni, vēl trijiem ir mazāk par 50 %. Šie skolēni spēj izpildīt standarta 

uzdevumus pēc parauga, bet viņiem ir grūtības izvēlēties atbilstošu risināšanas paņēmienu.  

Astoņi skolēni saņēmuši vērtējumu augstāk par 80 %. Atsevišķos uzdevumos šie skolēni 

zaudējuši punktus, jo risinājuši galvā, neparādot atrisinājuma gaitu.  

Turpmāk jānostiprina izpratne par daļu un procentu sakarībām, par skaitļu un lielumu 

attiecībām, no aritmētiskajām darbībām lielāka uzmanība jāpievērš dalīšanai.” 

7.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 ietverti 30 zināšanu un prasmju uzdevumi, kuru apguve nepieciešama sekmīgai izglītības 
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turpināšanai. Darbā maksimāli bija iespējams iegūt 30 punktus. Maksimālo punktu skaitu ieguva 1 

skolēns. 

Veicot uzdevumus, izglītojamie demonstrēja apgūtās zināšanas un prasmes par šādām 

dabaszinību tēmām: organismi un dzīvības procesi, Zeme un tās vieta Visumā, vielas un materiāli, 

fizikālie procesi un vide. 

            Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasei pieejams interneta vietnē: 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2017/6klase/6kl_dd_dabaszin_lv.pdf 

Apkopoti dabaszinību diagnosticējošā darba rezultāti skatāmi 5. un 6. attēlā. 

 

5.attēls.  

Vidējais 

kopprocents 

darbā 

Vērtējumi zem 

35% 

(4 balles) 

Vērtējumi virs  

70% 

(7 balles) 

67,26% 
3,57% (1 

skolēns) 

46,42% (13 

skolēni) 

 

6.attēls.  

 

6.klases skolēnu sniegums dabaszinību diagnosticējošajā darbā ir optimāls, gandrīz 50% 

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

prasībām.   

Skolotāja Velta Velmere uzskata: “6. klases skolēni darbu dabas zinībās veikuši atbilstoši 

savām spējām. Viens skolēns diagnosticējošajā darbā ieguva maksimālo punktu skaitu, kas ir izcils 

rādītājs, bet 6 skolēni ieguva vērtējumu virs 80%. Viens skolēnam, kurš  darbu veica zem 35%, 

nepieciešamas individuālās konsultācijas.” 

Valda Tinkusa  
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