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1.daļa 

17.uzd. 35,66% Saīsini izteiksmi 
𝑐 4+𝑐

2𝑐
. 

14.uzd. 50,65% Saskaiti 4 5 + 5  

19.uzd. 51,92% Uzraksti funkcijas 𝑦 = 4𝑥 + 10 grafika  krustpunkta 
ar y asi koordinātas.  

24.un 25.uzd. 96,81% 

Ērika un Helēna sacentās 100 metru skrējienā. Viņu skrējiena dati attēloti grafiski. Kura no 
meitenēm uzvarēja skrējienā? 

 

 
Uzzīmē atbilstošu zīmējumu: 
Taisnes b un c nekrustojas. Punkts A atrodas uz 
taisnes b. 

21.uzd. 92,78%  

 

 

 

 

AK = 10 cm, AO = 6 cm. 
Aprēķini KB. 
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2.daļa 

1.uzdevums (4 punkti). 66,85% 
Atrisini vienādojumu. 𝑥2 − 6𝑥 = 𝑥 − 2 𝑥 + 2 − 8𝑥 

7. uzdevums (5 punkti). 64,53% 
Atrisini nevienādību sistēmu. Atbildi pieraksti kā skaitļu 
intervālu. 

4.uzdevums (4 punkti). 62,7% 
Andris vēlas nopirkt saldējumu. Tirdzniecības centrā pārdod vafeļu konusos banānu, zemeņu, 
šokolādes, karameļu un vaniļas saldējumu. Pēc pircēja izvēles vafeļu konusā ieliek divas saldējuma 
bumbiņas (tās var būt viena vai dažāda veida). 
a) Uzraksti vienu iespējamo saldējuma izvēli, pērkot vafeļu konusu ar divām bumbiņām. 91,15% 
b) Aprēķini, cik dažādu saldējumu konusu ar divām bumbiņām šajā tirdzniecības centrā var nopirkt. 
Bumbiņu izvietojumam vafeļu konusā nav nozīmes. 52,04% 
c)  Cik liela varbūtība, ka Andris nopirks vafeļu konusu ar zemeņu un banānu saldējuma bumbiņām, 
ja saldējuma bumbiņas vafeļu konusā tiek ieliktas uz labu laimi? 55,57% 

 
−2𝑥 ≤ 4

𝑥 + 1 2 − 𝑥2 < 7
 



8. uzdevums (6 punkti). 21,85% 
Klases komanda piedalījās viktorīnā, kurā jāatbild uz 41 jautājumu. Ja atbilde ir pareiza, 
komanda saņem 3 punktus, ja nepareiza – zaudē 2 punktus. Uz cik jautājumiem jāatbild 
pareizi, lai viktorīnā iegūto punktu skaits būtu vienāds ar 33? 

9.uzdevums (7 punkti). 25,66% 
Trijstūra ABC leņķis A un C ir 30 lieli, EC = 6 cm. Punkts E 
atlikts uz malas AC tā, ka trijstūris ABC ir līdzīgs trijstūrim AEB. 
a) Pamato, ka trijstūris EBC ir taisnleņķa trijstūris. 31,73% 
b) Aprēķini trijstūra ABE laukumu. 21,10% 

5. uzdevums (6 punkti). 46,65% 
Dots kāda ģeometriska ķermeņa virsmas izklājums. 
a) Apvelc pareizās atbildes burtu!  87,59%  
Dotais ķermenis ir 
A piramīda B cilindrs C konuss D prizma 
b) Aprēķini trijstūra JAB laukumu. 38,56% 
c) Aprēķini šī ģeometriskā ķermeņa virsmas laukumu. 38,40%  
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2012./2013.m.g. 6.klases ieskaite matemātikā 







 

Cena:  
Ls 104 

Cena: Ls 8 

Cena ar atlaidi: 
 Ls 83,9 

Cena ar atlaidi: 
Ls 6,4 

5.uzdevums (5 punkti). 85,81% 
Risinot uzdevumu, izmanto skaitlisko informāciju pie attēliem.   

   
 

    

        

 

 

a) Alīna nopirka bez atlaides gan mobilo telefonu, 
gan kalkulatoru. Cik reižu mobilais telefons bija 
dārgāks nekā kalkulators? 

b) Ivaram ir 90 lati. Vai par šo naudas summu 
Ivars var nopirkt ar atlaidi gan mobilo telefonu, 
gan kalkulatoru? 

1.uzdevums (4 punkti) 80,13% 
Apvelc pareizās atbildes burtu! 
 

a) Kura darbība, aprēķinot izteiksmes 7 + (18 – 8 : 2)  4 vērtību, jāveic pirmā? 
 
A saskaitīšana  B dalīšana  C atņemšana  D reizināšana 
 
b) 1 tonnā ir 
 
A 100 kg   B 10000 g  C 1000 g  D 1000 kg 
 
c) Doti leņķu lielumi. Kurš no dotajiem leņķiem ir šaurs leņķis? 
 

A 98   B 90   C 80   D 180 
 
d) Kurš cipars skaitlī 763,15 apzīmē simtdaļas? 
 
A  7    B 3   C 1   D 5 
 
 



8.uzdevums (5 punkti). 38,2% 
Uzmanīgi izlasi informāciju pie attēliem. 

Vilks  7 km noskrien        

            7 minūtēs. 

Strauss  700 m noskrien 

               35 sekundēs. 

. 

Zaķis  700 m noskrien 0,6 minūtēs. 

a) Cik minūtēs zaķis noskries 7 kilometrus? b) Kurš no dotajiem dzīvniekiem skrien visātrāk? 
Atbildi pamato ar aprēķiniem! 

4.uzdevums (3 punkti).  62,86% 

Izdali skaitli 
4

5
 ar tam apgriezto skaitli. 

Vissliktāk apgūtās prasmes: 
8.uzd. b) - ātruma aprēķināšana; a) – laika aprēķināšana; 
6.uzd. d) – trijstūra malu garumu noteikšana un perimetra aprēķināšana; 
1.uzd. d) – skaitļu šķiras; 
2.uzd. d) – darbības ar racionāliem skaitļiem; 
4.uzd. – apgriezta skaitļa jēdziens, daļu dalīšana. 
 



Skolēnu prasmju salīdzinājums 6.klases ieskaitē 
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2013.gada 6.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.530 «Noteikumi par 
valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem» 

22. Valsts pārbaudījumi, beidzot 6.klasi, ir šādi: 
22.1. diagnosticējošais darbs latviešu valodā latviešu mācībvalodas 
izglītības programmās; 
22.2. diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības 
programmās; 
22.3. diagnosticējošais darbs matemātikā; 
22.4. diagnosticējošais darbs dabaszinībās; 
22.5. diagnosticējošais darbs mazākumtautības valodā mazākumtautību 
izglītības programmās. 

48. Sākot ar 2013./2014.mācību gadu, vērtējumu mācību priekšmetā gadā 
nosaka: 
48.1. 1.–5.klasē un 7.–9.klasē, ņemot vērā pirmā un otrā semestra 
vērtējumu; 
48.2. 6.klasē, ņemot vērā pirmā un otrā semestra vērtējumu, kā arī 
vērtējumu valsts pārbaudījumā. 



2012./2013.m.g. 6.klases ieskaite matemātikā 
Daļu skaits Uzdevumu 

skaits 

Maksimālais 

punktu skaits 

Izpildes laiks 

1 daļa 8 40 50 min 

 

2014.gada 13.maijā  
6.klases diagnosticējošais darbs matemātikā 

Daļu skaits Uzdevumu 

skaits 

Maksimālais 

punktu skaits 

Izpildes laiks 

1 daļa 8? 40? 50 min 

 



DD struktūra 
100% 

85 - 90%  ? 10% ? 

Pamatprasmes 
• darbības ar skaitļiem 
• lietot matemātikas jēdzienus «par 

vairāk», «reižu vairāk» 
• procentu aprēķināšana 
• ģeometrijas elementi  

Mērķis: novērtēt skolēnu sasniegumus atbilstoši mācību priekšmeta 

standartā noteiktajām prasībām ar nolūku tos uzlabot. 



Pamatprasmes – vispārējo un ar mācību priekšmetu saistīto specifisko zināšanu 

un prasmju kopums, kuru apguve nepieciešama sekmīgai tālākajai izglītībai. 

Darba vērtēšanas kritēriji 

Nr. Kritēriji Punktu 
kopsk. 

Standarta 
prasība 

Izziņas 
līmenis 

1. 1

2
 : 

1

8
 

Izdala daļu ar daļu – 1 p. 

1 10.2.5. I 

2. Mobilais telefons maksā Ls 104, bet kalkulators – Ls 8. 
Cik reižu mobilais telefons dārgāks nekā kalkulators? 
Prot lietot vārdus «tik reižu» aprēķinu veikšanā – 1 p. 
Izdala veselus skaitļus – 1 p. 

2  
 

12.7. 
 10.1.2 

I 

Vērtēšana 
Vērtē atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem. Pēc diagnosticējošā darba norises 
skolotājs izvērtē skolēnu sasniegumus un organizē darbu skolēnu zināšanu un 
prasmju pilnveidei. 

Paraugs 



 

Paldies par uzmanību! 
 
 

Valsts izglītības satura centrs 
Vaļņu iela, 2, Rīga, LV-1050 

 
visc@visc.gov.lv 
www.visc.gov.lv 
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