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Valsts diagnosticējošo darbu rezultāti 6. klasē 2017./2018.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. 

14. februārī 24 skolēni kārtoja diagnosticējošā darba latviešu valodā  mutvārdu daļu, bet 

21.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”. Mutvārdu daļas uzdevuma veikšanai skolēni varēja gatavoties no 

mācību gada sākuma. Lasīšanas un valodas lietojuma prasmes pārbaudē bija jāizpilda attiecīgi 7 un 5 

uzdevumi, klausīšanās prasme tika pārbaudīta ar 3 uzdevumiem, bet rakstīšanas prasmes pārbaudes 

uzdevumā skolēni varēja izvēlēties –rakstīt vēstījumu “Piedzīvojums bibliotēkā” vai aprakstu “Mana 

sapņu bibliotēka” vai „Vislabākā grāmata”. Tekstu (apjoms 130–150 vārdu). Darbā maksimāli bija 

iespējams iegūt 75 punktus.  

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6.klasei pieejams interneta vietnē: 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2018/6klase/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) 

72,28% 0% 58,33% (14 skolēni) 

 

3.attēls. 

 

Pārskats par  katras  latviešu valodas diagnosticējošā darba daļas apguvi – 4.attēlā un 5.attēlā. 

4.attēls.  

 

Vidējais 

kopprocents 

katrā darba daļā 

Lasīšana un 

valodas 

kompetence 

Klausīšanās Rakstīšana Runāšana 

67,73% 80,83% 62,7% 81,25% 

 

5.attēls. 

 

Kā redzams attēlos, skolēni diagnosticējošo darbu veikuši optimālā līmenī. 

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, daži pat labāk. 

    58% 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 
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jomās. Vislabākie rezultāti iegūti runāšanas jomā – temats un plāns bija zināms laikus, tādēļ bija 

iespējams sagatavoties, un skolēni savu uzdevumu bija veikuši atbildīgi. 

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

jomā. Lasīšanas kompetences apguves 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  

rādītāji  valodas kompetences jomā, un arī no tās atkarīgajā rakstīšanas jomā nav tik labi -  skolēni ne 

vienmēr prot izmantot gramatikas likumības, jo daļa skolēnu tās apguvusi  pavirši. 

    Diagnosticējošā darba rezultāti vērtējami kā labi, tomēr tie parāda jomas, kurās turpmāk 

jāiegulda intensīvāks darbs .” 

27.februārī 24 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 13 uzdevumi, ar 

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

izglītības turpināšanai pamatskolā. Darbā maksimāli bija iespējams iegūt 38 punktus. 

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: 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2018/6klase/6kl_dd_matem_lv.pdf  

Apkopoti matemātikas diagnosticējošā darba rezultāti skatāmi 6. un 7. attēlā 4. lappusē. 

6.attēls.  

Vidējais kopprocents 

darbā 

Vērtējumi virs  

70% 

(7 balles) 

 

Vērtējumi zem 

35% 

(4 balles) 

53,62% 
29,16%  

(7 skolēni) 

33,33% 

 (8 skolēni) 
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7.attēls.  

 

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

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

Skolotājas Valdas Krasovskas secinājumi: “Skolēnu rezultāti daļēji atbilst mācību gada laikā 

uzrādītajiem sasniegumiem. Darbs bija grūts, aptvēra galvenokārt prasmes darboties ar daļām un 

procentiem. Šīs tēmas daļai skolēnu šķiet grūti saprotamas. Līdz ar to jau pirmā uzdevuma izpilde 

norāda uz skolēniem, kuru prasmes turpmākajos uzdevumos būs nepietiekamas.  

Kopumā divas trešdaļas skolēnu ir apguvuši pirmā līmeņa prasmes vidējā un optimālā līmenī, 

spēj iegaumēt un izprast likumsakarības. Arī otrā līmeņa prasmes – zināšanu un prasmju lietošana – 

divām trešdaļām izglītojamo ir pietiekamā līmenī. Ļoti labi veikti uzdevumi, kuros nosacījumi izteikti 

shematiskā zīmējumā, vizuāli uztverami. 

Vienam skolēnam, kuram ir  nepietiekams vērtējums,  nepieciešamas individuālās 

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

skolēniem, kuri saņēmuši vērtējumu zem  35%, problēmas radīja neprasme risināt daļu uzdevumus. 

Šie skolēni spēj izpildīt standarta uzdevumus pēc parauga, bet viņiem ir grūtības izvēlēties atbilstošu 

risināšanas paņēmienu.  

Seši skolēni saņēma vērtējumu augstāk par 80%. Atsevišķos uzdevumos šie skolēni zaudējuši 

punktus, jo matemātiski neprecīzi atspoguļojuši risinājumu, neizprata matemātiskos jēdzienus, 

terminus.  

Turpmāk jānostiprina izpratne par daļu, decimāldaļu un procentu sakarībām, no aritmētiskajām 

darbībām lielāka uzmanība jāpievērš darbībām ar parastajām daļām un jauktiem skaitļiem. Jāveido 

prasme lietot matemātisko valodu savu risinājumu skaidrojumos.” 

6.martā 24 skolēni veica diagnosticējošo darbu dabaszinībās. Mācību priekšmeta 

skolotāja – Velta Velmere.  

Dabaszinību diagnosticējošā darba mērķis ir novērtēt izglītojamo zināšanas un prasmes ar 

nolūku tās pilnveidot. 
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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 30 punktus. Diagnosticējošais darbs 6. klasēm sastāvēja no 30 

uzdevumiem, no kuriem automātiski tika izlaboti 16 testveida uzdevumi. Daļēji automātiski tika laboti 

6 uzdevumi, kur skolēnam atbildē bija jāieraksta viens vārds vai skaitlis. Savukārt atbildes uz 8 

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, 

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: 

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2018/6klase/6kl_dd_dabaszin_lv.pdf 

Apkopoti dabaszinību diagnosticējošā darba rezultāti skatāmi 8. un 9. attēlā. 

8.attēls.  

Vidējais 

kopprocents darbā 

Vērtējumi zem 

35% 

(4 balles) 

Vērtējumi virs  

70% 

(7 balles) 

69,05% 0% 
58,33%  

(14 skolēni) 

 

9.attēls.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

prasībām.   
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Skolotāja Velta Velmere uzskata, ka “6.klases skolēni dabaszinību diagnosticējošo  darbu veica 

labi. Varētu būt vēl labāki rezultāti, ja visi skolēni izmantotu  VISC mājas lapā pieejamos iepriekšējo 

gadu darbus. Viens skolēns darbu veica virs 90%”. 

Valda Tinkusa  


