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42 pamatprasības mācību priekšmeta apguvei 

43 uzdevumi (69 punkti) + 2PLD (6 punkti)  

7.7. veic aprēķinus un parāda aprēķinu 

gaitu, izmantojot fizikālo lielumu 

apzīmējumus, atbilstošas mērvienības, 

vispārīgās formulas, ķīmiskās analīzes 

datus, ķīmisko un termoķīmisko reakciju 

vienādojumus, ķīmisko pārvērtību 

stehiometriskās shēmas un ķīmijas 

pamatlikumus; 5 uzdevumi; 12 punkti -?; 

16% -? 

6.12. izprot vielu ķīmiskās pārvērtības un 

apraksta tās ar molekulārajiem, jonu un 

elektronu bilances vienādojumiem; 9 

uzdevumi -?;  

7.13. lieto ķīmijas terminus kā valodas 

kultūras elementu, izmanto ķīmijas 

nomenklatūru, simbolus un apzīmējumus, 

raksturojot vielu vai disperso sistēmu 

kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu, vielu un 

atomu pārvērtības un to norises 

likumsakarības; 

 

6.10. izprot atomu kodolu pārvērtības, 

vielu elektrolītiskās disociācijas, 

oksidēšanās un reducēšanās, 

polimerizācijas un polikondensācijas 

procesus 



1.un 2.daļas vērtējumi 



 
8.2. ir iepazinis galvenās ķīmijas apakšnozares un to pētniecības 

virzienus, novērtē dažādu zinātņu nozaru sadarbības nozīmi ķīmijas 

apakšnozaru attīstībā; 

1-1.uzdevums. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta zinātnieki 

analizēja skuju koku dzinumus un noskaidroja, ka tie satur C un A 

vitamīnus vismaz 3 reizes vairāk nekā citrusaugļi. 

Kuras ķīmijas nozares metožu attīstība visvairāk sekmēja šo 

atklājumu? 

• A organiskās ķīmijas – 35% 

• B fizikālās ķīmijas – 2% 

• C analītiskās ķīmijas – 62% 

• D neorganiskās ķīmijas -1% 



 

7.8. pārveido skaitliskos datus vizuālos attēlojumos un otrādi, 

raksturojot dispersās sistēmas, vielu pārvērtības un to norises 

likumsakarības;  

1-5.uzdevums 

Izmantojot KNO3 šķīdības līkni, nosaki, kurā 

gadījumā KNO3 šķīdums ir piesātināts! 

A 100 g ūdens 60 °C izšķīdināti 95 g KNO3 -

12% 

B 200 g ūdens 80 °C izšķīdināti 305 g KNO3 

– 10% 

C 50 g ūdens 60 °C izšķīdināti 55 g KNO3 – 

71% (36%; 99% ) 

D 50 g ūdens 80 °C izšķīdināti 50 g KNO3 – 

7% 



 6.10. izprot atomu kodolu pārvērtības, vielu elektrolītiskās disociācijas, 

oksidēšanās un reducēšanās, polimerizācijas un polikondensācijas 

procesus; 
2- 3. uzdevums (2 punkti). 

Bombardējot kirija-248 atomu kodolu ar kalcija-48 atomu kodolu, veidojas 

livermorija-293 (simbols Lv, atomnumurs 116) atoma kodols un izdalās trīs 

neitroni. Savukārt, livermorija-293 izotopam sabrūkot, veidojas flerovija 

(simbols Fl, atomnumurs 114) izotops un alfa daļiņa (hēlija atoma kodols). 

Uzraksti aprakstītos kodolreakciju vienādojumus! 

2p – 63% (13%; 96%); 1p – 18% (31%; 4%); 0p – 19% 

1-8. uzdevums 

Kurš ķīmiskais elements ir oksidētājs dotajā oksidēšanās–reducēšanās 

reakcijā? 

Ca3(PO4)2 + 5C + 3SiO2 → 2P + 5CO + 3CaSiO3 

A P 70% 

B O 5% 

C C 20% 

D Si 5% 



6.12. izprot vielu ķīmiskās pārvērtības un apraksta tās ar 

molekulārajiem, jonu un elektronu bilances vienādojumiem; 

 

2-1 uzdevums (2 punkti). 

Svina (II) jodīdu, kuru mēdz saukt par alķīmiķu zeltu, var iegūt apmaiņas reakcijā: 

(CH3COO)2Pb + 2KI → PbI2 + 2CH3COOK. 

Uzraksti jonu vienādojumu un saīsināto jonu vienādojumu, kas atbilst dotajam molekulārajam 

vienādojumam! 

2p – 72% (29%; 96%); 1p – 10% (16%; 4%); 0p – 18% 

 
2-7. uzdevums (3 punkti). 

Kālija permanganāta oksidēšanās–reducēšanās reakcijas izmanto analītiskajā ķīmijā dažādu 

vielu koncentrāciju noteikšanai. 

Uzraksti elektronu bilances vienādojumus un izvieto koeficientus dotajā oksidēšanās–

reducēšanāsreakcijas shēmā! 

 

 

 

3p- 57%( 14%; 90%) ; 2p- 28% (42%; 9%) ;1p- 3% (6%; 1%); 0p -11% 



7.7. veic aprēķinus un parāda aprēķinu gaitu, izmantojot fizikālo lielumu apzīmējumus, 

atbilstošas mērvienības, vispārīgās formulas, ķīmiskās analīzes datus, ķīmisko un 

termoķīmisko reakciju vienādojumus, ķīmisko pārvērtību stehiometriskās shēmas un 

ķīmijas pamatlikumus; 

 6.9. apraksta disperso sistēmu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu (masas daļa, molārā 

un masas koncentrācija); 

 
 

 

 

2- 4. uzdevums (2 punkti). 

150,0 ml mērces „Teriyaki” atrodas 51,0 g saharozes 

C12H22O11. Aprēķini saharozes molāro koncentrāciju 

mērcē! M(C12H22O11)= 342 g/mol. 

2p - 69% (26%; 98%); 1p – 20% (41%; 2%) 



6.12. izprot vielu ķīmiskās pārvērtības un apraksta tās ar molekulārajiem, jonu un 

elektronu bilances vienādojumiem; 

7.7. veic aprēķinus un parāda aprēķinu gaitu, izmantojot fizikālo lielumu apzīmējumus, 

atbilstošas mērvienības, vispārīgās formulas, ķīmiskās analīzes datus, ķīmisko un 

termoķīmisko reakciju vienādojumus, ķīmisko pārvērtību stehiometriskās shēmas un 

ķīmijas pamatlikumus;  

7.13. lieto ķīmijas terminus kā valodas kultūras elementu, izmanto ķīmijas nomenklatūru, 

simbolus un apzīmējumus, raksturojot vielu vai disperso sistēmu kvalitatīvo un 

kvantitatīvo sastāvu, vielu un atomu pārvērtības un to norises likumsakarības; 

 

 

 2- 8. uzdevums (3 punkti). 

0,26 grami etīna reaģē ar 1,12 litriem (n. a.) ūdeņraža. Aprēķini iegūtā 

produkta masu! 

3p – 18% (1%; 53%) 

2p – 40% (20%; 38%) 

1p – 24% (33%; 9%) 

0p – 18% 

 



3. un 4.daļa 

 



 
7.7. veic aprēķinus un parāda aprēķinu gaitu, izmantojot fizikālo lielumu apzīmējumus, 

atbilstošas mērvienības, vispārīgās formulas, ķīmiskās analīzes datus, ķīmisko un 

termoķīmisko reakciju vienādojumus, ķīmisko pārvērtību stehiometriskās shēmas un 

ķīmijas pamatlikumus; 

 6.9. apraksta disperso sistēmu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu (masas daļa, molārā 

un masas koncentrācija);  

2. attēls. Amonija nitrāta iepakojums 

1. attēls. Gaisa sastāvs tilpumdaļās  
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3-2. uzdevums (5 punkti). 

Amonija nitrāts ir koncentrēts, augiem viegli izmantojams 

slāpekļa mēslojums. Tā granulas ir apstrādātas 

ar preparātiem, kas novērš tā sablīvēšanos uzglabāšanas 

laikā. Amonija nitrāta ražošanai nepieciešamo 

slāpekli iegūst no gaisa. 

5p - 19%; 4p – 17%; 3p – 10%; 2p- 15%; 1p- 16%; 0p-

23% 



7.2. nosaka lielumus (mainīgos un nemainīgos) un pazīmes; 

7.3. plāno problēmas risinājumu un (vai) eksperimenta gaitu un izvēlas atbilstošas un 

drošas darba metodes, laboratorijas traukus un piederumus, modeļus, ierīces, iekārtas 

un vielas;  

7.5. uzskatāmi un precīzi reģistrē novērojumos un mērījumos iegūtos datus (kvalitatīvos 

un kvantitatīvos), veido detalizētu eksperimenta/pētījuma aprakstu; 

 

3-3. uzdevums (6 punkti). Izlasi situācijas aprakstu un izpildi prasīto! 

Kalcija karbonāts ir viena no vielām, kuru pievieno zobu pastām, lai mehāniski attīrītu zobus no ēdiena 

atliekām. Pārāk liels kalcija karbonāta saturs liecina par zobu pastas zemo kvalitāti. Diemžēl ražotāji 

uz iepakojuma nenorāda zobu pastas kvantitatīvo sastāvu. 

Skolēna rīcībā ir trīs dažādas kalcija karbonātu saturošās zobu pastas. Viņš izvirza pieņēmumu, ka, 

nosakot kalcija karbonāta masas daļu paraugā, var secināt par zobu pastas kvalitāti. 

Uzraksti, kādas vielas un piederumi nepieciešami kalcija karbonāta kvantitatīvai noteikšanai 

zobu pastas paraugos!  

Uzraksti darba gaitu kalcija karbonāta kvantitatīvai noteikšanai! 

 Izveido tabulu datu reģistrēšanai! 

6p-2%; 5p-8%; 4p-13%; 3p-15%; 2p- 15%; 1p- 19%; 0p-28% 

 

Sastāvs: ūdens, krīts, nātrija laurilsulfāts (tīrošs un putojošs līdzeklis), sorbitols (saldinātājs),  

saharīns (saldinātājs), glicerīns, triklozāns (antibakteriāls līdzeklis), CI 42090 (krāsviela, piešķir pastai 

zilotoni). 

 



 

 

 

7.4. sintezē vielas, veic vielu kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi, precīzi 

ievērojot laboratorijas trauku un ierīču lietošanas noteikumus un drošas 

darba metodes; 

 

1-20. uzdevums 

Kurā attēlā parādīts ūdeņraža iegūšanas un uzkrāšanas paņēmiens 

atbilstoši drošības noteikumiem?  

 

A  4%                            B  54%                 C  10%                   D 32%  
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