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1. Diagnosticējošā darba plānotais izmantošanas 
veids un mērķis

Diagnosticējošā darba mērķis ir izvērtēt skolēna mācīšanās stiprās un vājās puses un noskaidrot nepieciešamo atbal-
stu. Pilnveidotajā pamatizglītības standartā diagnosticējošie darbi ir atdalīti no valsts pārbaudījumiem, tiem nav noteikts 
konkrēts izpildes laiks; ir plānots, ka tie būs pieejami, sākoties jaunam mācību gadam. Līdz ar jaunā mācību satura ieviešanu 
pakāpeniski tiks papildināts diagnosticējošo darbu klāsts, kuros būs iekļautas caurviju prasmes (kritiskā domāšana un pro
blēmu risināšana, sadarbība u. c.) un starpdisciplinārie diagnosticējošie darbi (tekstpratība, rēķinpratība u. c.). 

Diagnosticējošo vērtēšanu īsteno gan skolotājs, lai noteiktu skolēna mācīšanās vajadzības un plānotu turpmāko mācī-
šanās procesu, gan Valsts izglītības satura centrs, lai pilnveidotu pamatizglītības mācību saturu, veicinātu mācību līdzekļu 
kvalitāti un pedagogu profesionālo kompetenci. Būtiski mainās skolēna snieguma vērtēšana, daudzos uzdevumos pārejot no 
“1” vai “0” un “pareizi” vai “nepareizi” uz tādu, kurā ir iespējams vērtēt, cik dziļi skolēns ir sniedzis savu atbildi, kāda līmeņa 
izpratni viņš demonstrē ar savu atbildi, tādējādi nodrošinot veiksmīgāku atbalstu skolēnam. 

• Diagnosticējošā darba paredzamais pildīšanas laiks ir 80 minūtes. Organizējot diagnosticējošā darba izpildi tiešsaistē, 
pedagogs var pagarināt veikšanai nepieciešamo laiku. 

• Visa diagnosticējošā darba laikā atļauts izmantot fizikas aprēķinu formulu lapu, ķīmisko elementu periodisko tabulu, 
vielu šķīdības tabulu, metālu aktivitātes rindu, kalkulatoru.

• Skolēna sniegums diagnosticējošajā darbā neietekmē viņa vērtējumu mācību priekšmetos.

2. Izglītības mērķu taksonomiju pārskats

Izglītībā taksonomijas tiek izmantotas jau no 20. gs. vidus, kad tās tika veidotas, lai klasificētu eksāmena uzdevumu 
mērķus, izstrādājot uzdevumus. Pakāpeniski taksonomiju izmantošanas lauks ir paplašinājies. Šobrīd tās pielieto ne tikai 
izglītības politikas veidotāji, lai izstrādātu standartu un programmu sasniedzamos rezultātus, bet arī skolotāji ikdienas darbā. 
Taksonomijas tiek izmantotas, lai sagatavotu uzdevumus un novērtētu to izpildi.

Līdz 20. gs. beigām un 21. gs. sākumam dominējošā bija Blūma taksonomija (Bloom u. c., 1956), kuras ietvaru veidoja 
biheiviorisma koncepcija. Blūma taksonomijas pamatideja bija kategorizēt un novērtēt jebkura standarta sasniedzamos 
rezultātus pēc kognitīvajām prasmēm un spējām. Blūma oriģinālo taksonomiju veido seši hierarhiski līmeņi (sk. 1. att.), kuros 
sarindotas domāšanas spējas, vadoties pēc sarežģītības un abstrakcijas.
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1. attēls. Blūma taksonomijas modelis (Bloom u. c., 1956)

Mainoties paradigmai psiholoģijā un izglītības pētījumos no biheiviorisma uz konstruktīvismu, Blūma izstrādātā tak-
sonomija tika plaši kritizēta. Blūma taksonomijas nozīme netiek apšaubīta izglītības standarta rezultātu strukturēšanā un 
novērtēšanā, bet tiek apšaubīts tās pielietojums, lai novērtētu skolēna domāšanas procesu (Hattie, 2016). Arī vēlāk, cen-
šoties taksonomiju pilnveidot, minētās problēmas pilnībā nebija iespējams novērst, lai gan starp līmeņiem tika izveidotas 
izplūdušākas robežas (Anderson, 1999), ieviešot jaunus konceptus: faktu zināšanas, konceptuālās zināšanas, procedūru zinā-
šanas un metakognitīvās zināšanas. Par spīti Blūma taksonomijas norietam, tā joprojām, arī 21. gadsimtā, tiek uzskatīta par 
nozīmīgu instrumentu mācību standartu izstrādē daudzās pasaules valstīs.

Blūma taksonomijas nepilnības apliecina arī jaunākie izglītības pētījumi, kuri norāda, ka skolēna mācīšanās process nav 
hierarhisks, tas ietver ne tikai zināšanas un to izmantošanu, bet arī vērtības, attieksmes un ieradumus. Turklāt mūsdienu 
pasaulē ir atšķirīgas prasības tam, kas būtu jāpiedāvā skolēnam, lai viņš spētu pilnvērtīgi un patstāvīgi darboties pēc skolas 
pabeigšanas. Skolēnam vairs nepietiek tikai ar zināšanu un atsevišķu prasmju apguvi, bet skolotājam – vienīgi ar tādu mācību 
mērķu izvirzīšanu un novērtēšanu, kas nav saistīti ar reālo dzīvi. Kompleksā pasaulē ir nepieciešami rīki, kuri ļautu vērtēt 
skolēnu kompleksu sniegumu un kognitīvo attīstību mācību procesā. Šim mērķim nepieciešams novērtēt vairākas snieguma 
dimensijas. Tāpēc līdz šim izmantotajiem skolēnu sasniegumu vērtēšanas rīkiem raksturīgi ierobežojumi.

Mūsdienās aizvien plašāku popularitāti kompleksa snieguma vērtēšanai iegūst SOLO (Structure of Observed Learning 
Outcomes – novēroto mācīšanās rezultātu struktūra) taksonomija, kura ir ērti lietojama un atrisina Blūma taksonomijas 
kritizētās nepilnības (Biggs, Collis, 1982; Biggs, 1992). SOLO taksonomija primāri kalpo mērķim precīzāk raksturot skolēna 
sniegumu. Ar SOLO palīdzību var raksturot atšķirību starp virspusēju un dziļu mācīšanos. SOLO modelis atspoguļo skolēna 
domāšanas dziļumu (sk. 2. att.).
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2. attēls. SOLO taksonomijas modelis (Biggs, Collis, 1982)

Skolēns var darboties vienas struktūras kognitīvajā dimensijā (sniedz atbildi, kas satur informāciju par vienu atbilstošu 
ideju, faktu jeb elementu) vai vairāku struktūru dimensijā (sniedz atbildi, kas satur vairākas atbilstošas idejas, faktus vai ele-
mentus). Jāņem vērā, ka pirmajos divos līmeņos elementi attiecināmi uz dažādiem informācijas aspektiem, taču savstarpējās 
mijsakarības nav zināmas. Nākamajā dimensijā, kur vairāki struktūrelementi ir savstarpēji saistīti, skolēns sniedz atbildi, kurā 
dažādas idejas, fakti vai elementi ir strukturēti integrētā veselumā un demonstrē savstarpējās sakarības. Visbeidzot, papla-
šināti abstraktajā dimensijā skolēns spēj pārnest, vispārināt un izmantot apgūto jaunā kontekstā vai situācijā. Skolotājs ar 
SOLO modeļa palīdzību spēj precīzāk analizēt skolēna atbildes un saprast, kāds sarežģītības līmenis sasniegts, nepārtraukti 
uzraugot skolēna progresu. Tāpat modelis sniedz skolotājiem iespēju lietot vienus un tos pašus terminus, lai aprakstītu novē-
roto skolēnu sniegumu noteiktā laikā vai satura tematā. Šo taksonomiju var izmantot, lai arī skolēnam palīdzētu saprast, kā 
uzlabot savu rezultātu (pāriet uz nākamo izziņas darbības līmeni), un spriestu par paša mācību uzdevuma kognitīvo līmeni. 
Tomēr arī SOLO taksonomijai ir trūkumi – ar tās palīdzību nav iespējams analizēt izglītības standartos ierakstītos rezultātus 
(Brabrand, Dahl, 2009).
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3. Dabaszinātniskās pratības apraksts, 
ietverot metakognitīvās prasmes

Dabaszinātniskā pratība (angļu val. scientific literacy) ir mūsdienu dabaszinātņu izglītības galvenais mērķis, kas ir atspo-
guļots daudzu valstu, arī Latvijas, un starptautisko organizāciju dabaszinātņu izglītības dokumentos (AAAS, 2001; NRC, 
2000; Rutherford, Ahlgren, 1989; VISC, 2017).

Ar dabaszinātnisko pratību saprot spēju kā reflektējošam pilsonim piedalīties ar zinātni saistītos pro blēmjautājumos 
un zinātnes idejās. Zinātniski izglītots cilvēks iesaistās argumentētā diskusijā par zinātni un tehnoloģiju, kas prasa zinātniski 
skaidrot parādību, izvērtēt un veikt pētniecisko darbību, zinātniski interpretēt datus un pierādījumus.

Dabaszinātniskās pratības novērtēšana (PISA, 2015) ietver četrus savstarpēji saistītus aspektus: kontekstu, zināšanas, 
prasmes, attieksmi (sk. 1. tabulu).

1. tabula. Dabaszinātniskās pratības aspekti (OECD PISA, 2016)

Konteksts Personīgās, nacionālā un globālā mēroga problēmas gan šī brīža, gan vēsturiskā kontekstā, 
kas prasa izpratni par zinātni un tehnoloģijām.

Zināšanas Izpratne par galvenajiem faktiem, konceptiem un paskaidrojošām teorijām, kas veido pamatu 
zināšanām dabaszinātnēs. Šādas zināšanas ietver:
zināšanas par dabu un pasauli (satura zināšanas jeb zināšanas par zinātnes saturu), 
zināšanas par to, kā satura zināšanas rodas (procedurālās zināšanas), 
zināšanas par procedūras loģisko pamatu un pamatojumu to pielietošanai (epistemiskās zināšanas). 

Prasmes Zinātniski skaidro parādību.
Zinātniski interpretē datus un pierādījumus.
Izvērtē un veic pētniecisko darbību.

Attieksme Attieksme pret zinātni, uz ko norāda interese par zinātni un tehnoloģijām; kur vien iespējams, 
zinātniskās pieejas pielietošana, veicot pētniecisko darbību, kā arī ar vides aizsardzību saistītu 
problēmu izpratne un apzināšanās.

Zinātniski skaidro parādību
Lai zinātniski skaidrotu parādību, nepieciešama ne tikai spēja atcerēties un izmantot teorijas, idejas, informāciju un 

faktus (satura zināšanas), bet arī izpratne par to, kā zināšanas ir iegūtas, un zināšanas par procedūrām, kas tiek izmantotas 
zinātniskajā pētījumā (procedurālās zināšanas), turklāt izpratne par to lomu un funkcijām, lai zinātniski pamatotu iegūtās 
zināšanas (epistemiskās zināšanas).

Zinātniski interpretē datus un pierādījumus 
Datu interpretācija sākas ar modeļu meklēšanu, vienkāršu tabulu izveidošanu un grafisku vizualizāciju. Augstākajā 

līmenī nepieciešams izmantot kompleksas datu kopas un analītiskos rīkus, ko piedāvā izklājlapas un statistikas paketes. 
Tomēr ar to vien nepietiek, ir nepieciešamas zināšanas, lai pieņemtu lēmumu par pierādījumu ticamību un drošumu un 
piemēroti prezentētu datus. Datu kopas var interpretēt vairākos veidos, tāpēc ir vajadzīga kritiska attieksme pret visiem 
empīriskajiem pierādījumiem un argumentācija, lai izdarītu vispiemērotāko secinājumu. Jāspēj gan veidot apgalvojumus, kas 
ir pamatoti ar datiem, gan apzināt trūkumus citu argumentos.
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Izvērtē un veic pētniecisko darbību
Jābūt izpratnei par zinātniskā pētījuma mērķi, kas ļaus radīt ticamas zināšanas par dabu. Pamatojoties uz novērojumos 

un eksperimentos iegūtiem datiem, iespējams izstrādāt modeļus un hipotēzes, kas pēc tam var tikt pārbaudīti eksperimen-
tāli. Tomēr jaunās idejas parasti balstās uz iepriekšējām zināšanām. Jaunas zināšanas vienmēr uzskata par provizoriskām, 
tām var trūkt pamatojuma, tāpēc tās tiek pakļautas kritiskai salīdzinošai vērtēšanai. Rezultāti tiek apstiprināti vai apstrīdēti. 
Mērījumi nekad nevar būt pilnīgi precīzi, tādēļ liela daļa zinātnieka eksperimentālā darba ir veltīta neskaidrību novēršanai, 
veicot atkārtotus mērījumus, apkopojot lielāku paraugu skaitu, izmantojot precīzākus instrumentus un statistikas metodes, 
kas nodrošina jebkura rezultāta ticamību.

Zinātnē ir labi izstrādātas jebkura eksperimenta pamatprocedūras, lai noteiktu pētāmā cēloni un sekas. Kontrol mērījumu 
izmantošana ļauj zinātniekam apgalvot, ka jebkura rezultāta izmaiņas ir saistītas ar vienas konkrētas funkcijas izmaiņām. 

Procedurālās un epistemiskās zināšanas kalpo divām funkcijām. Pirmkārt, lai novērtētu zinātniskos pētījumus un 
izlemtu, vai ir ievērota atbilstoša procedūra un vai secinājumi ir pamatoti. Otrkārt, indivīdam, kuram ir šīs zināšanas, būtu 
jāspēj piedāvāt, kā zinātnisko jautājumu pienācīgi izpētīt. 

Dabaszinātniskās pratības novērtēšana paredz  zināšanu un prasmju, kas saistītas ar zinātni, mērīšanu noteiktā kon-
tekstā un kognitīva līmenī (sk. 1. att.). 

Konteksts
Personīgais
Nacionālais
Globālais

Kognitīvais līmenisPrasmes
Zinātniski skaidro 
parādību
Zinātniski interpretē 
datus un pierādījumus 
Izvērtē un veic pētnie-
cisko darbību

Zināšanas
Satura
Procedurālās
Epistemiskās

Zems SOLO I, SOLO II
Vidējs SOLO III
Augsts SOLO IV

1. attēls. Dabaszinātniskās pratības novērtēšanas aspekti (PISA, 2015)
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2. attēlā parādīti komponenti, kas saistīti ar dabaszinātniskās pratības veidošanu. Labas valodas prasmes, to skaitā 
tekstpratība, ir nosacījums, lai skolēniem veidotos dabaszinātniskā pratība. Valoda ir rīks, lai lasītu, apkopotu un analizētu 
informāciju u. tml., kā arī mācību līdzeklis mācīšanās procesā (Wellington, 2001).

Personīgais
Nacionālais
Globālais

MūžizglītībaZinātniskā 
pratība

Tekstpratība

Konteksts:

Matērija
Lauks
Kustība
Spēki
Enerģija
Zeme
Saules 
sistēma
Dzīvie 
organismi

Satura un procesa
komponenti:

Ekosistēma
Ģenētika
Evolūcija
Zinātne
Pētnieciskā
darbība
Zinātniskie
pamatojumi

2. attēls. Zinātniskās pratības dažādu komponentu attiecības

Diagnosticējošā darba ietvaros ir iekļauti uzdevumi, kas prasa ne tikai atrisināt problēmu, bet arī iespēju reflektēt par 
izvēlēto risināšanas stratēģiju, komunicēt par to, kā ir iegūta atbilde. Šādi uzdevumi precīzi atspoguļo nostāju, ka skolēnam 
jāmācās par neatkarīgu domātāju, kurš pārzina savu domāšanu un uzvedību, prasmīgi vada mācīšanās procesu un efektīvi 
sasniedz paša un sabiedrības izvirzītos mērķus. Tieši pašvadītas mācīšanās caurvija nodrošina skolēnam zināšanas un pras-
mes par to, kā efektīvi iemācīties jaunas zināšanas un prasmes atšķirīgās jomās jebkurā dzīves kontekstā (Dignath, Buettner, 
Langfeldt, 2008). 

Skolēns apgūst dažādas stratēģijas, kas palīdz strukturēt domāšanu un uzvedību, lai varētu visās mācību un arī dzīves 
jomās patstāvīgi izvirzīt mērķus, plānot to sasniegšanu, novērot paša progresu, veikt izmaiņas, novērtēt iemācīšanās procesu 
un rezultātus. Nodrošinot skolēnus ar zināšanām un prasmēm par to, kā vadīt savu mācīšanās procesu, viņi paši mācās sevi 
motivēt, vadīt savu uzvedību, risināt problēmas un pārvarēt grūtības (Hattie, Donaghue, 2016; Boekaerts, Pintrich, Zeidner, 
2000; Paris, Lipson, Wixson, 1983; Pintrich, 2000; Schunk, Zimmerman, 2007; Weinstein, Mayer, 1986).
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4. Diagnosticējošā darba specifikācija

Specifikācijas tabulā jeb matricā norāda prasmes, kuras raksturo dabaszinātnisko pratību, kognitīvo līmeni atbilstoši 
SOLO līmenim un attiecīgā testelementa numuru. 

1. tabula. Testelementu1 numuri atbilstoši dabaszinātniskās pratības prasmēm  
un kognitīvajam līmenim pēc SOLO taksonomijas

SOLO 
līmenis SOLO I SOLO II SOLO III SOLO IV

Līmeņa 
apraksts

Skolēns darbojas 
vienas struktūras 
kognitīvajā dimensijā: 
sniedz atbildi, kas 
satur informāciju par 
vienu atbilstošu faktu 
jeb elementu; atceras 
faktu, terminu, 
jēdzienu vai nolasa 
vienkāršu informāciju 
no grafika vai tabulas.

Skolēns darbojas 
vairāku struktūru 
kognitīvajā dimensijā: 
lieto zināšanas, lai 
skaidrotu parādību 
vai procesu, 
izvēlētos piemērotu 
procedūru ar diviem 
vai vairāk soļiem; 
sakārto/attēlo datus; 
interpretē vienkāršus 
datu kopumus vai 
grafikus.

Skolēns sniedz 
atbildi, kurā dažādie 
fakti vai elementi ir 
strukturēti integrētā 
veselumā, un demon
strē savstarpējās 
sakarības: analizē 
kompleksu 
informāciju vai datus; 
sintezē vai izvērtē 
pierādījumus; spriež, 
izmantojot infor
māciju no dažādiem 
avotiem; veido plānu 
vai darbību secību 
kompleksas pro
blēmas risināšanai.

Skolēns spēj 
pārnest, vispārināt 
un izmantot apgūto 
jaunā kontekstā vai 
situācijā (dedukcija 
un indukcija jaunās 
situācijās).

Zinātniski 
skaidro 
parādību

4.1. 2.1., 6.1., 3.1., 3.2., 
5.1., 5.2.

2.2., 6.2., 6.3., 6.4., 
3.3., 4.2., 4.3., 4.4.

2.3.

Zinātniski 
inter  pretē 
datus un 
pierādī 
jumus

6.1., 1.2., 1.4., 5.4. 3.3., 4.2., 4.4., 5.3.

Izvērtē 
un veic 
pētniecisko 
darbību

1.1., 1.2., 1.3. 3.3.

1 Testelements ir katrs atsevišķs vērtēšanas darba jautājums, kas veidots tā, lai ļautu vērtēt kādu norobežotu skolēnu prasmju, izpratnes, 
zināšanu vai kompleksu rezultātu.
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5. Diagnosticējošā darba uzdevumi

Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs  
10. klase

1. uzdevums (8 punkti)

Izlasi uzdevuma nosacījumus un izpildi prasīto!

Kalcija un magnija sāļu saturs ūdeņos dabā nosaka ūdens cietību. Ja ūdeni nemīkstina, veidojas katlakmens 

(kalcija un magnija karbonāti), kas savukārt bojā sadzīves tehniku. 

Noteikt, vai ūdens ir ciets vai mīksts, nav grūti. To var izdarīt, izmantojot eksperimentu, kas attēlots zīmējumā.

1. 
ūdenim pievienot 

ziepju šķīdumu 

2.
kratīt

veidojas putas

1. attēls. Ūdens cietības noteikšana

1.1. Skolēns izvēlējās divus ūdens paraugus – vienu no akas, bet otru no tuvējās upes. Plāno eksperimentu šo 

divu paraugu ūdens cietības salīdzināšanai, izmantojot ziepju šķīdumu! Darba gaitu uzraksti tā, lai to varētu 

atkārtot cits skolēns, aprakstā norādot nepieciešamos traukus un piederumus! (3 punkti)

1.2. Kādas informācijas par ūdens cietību tev trūkst, lai secinātu, kurā no diviem pētāmajiem paraugiem ūdens 

ir cietāks? (1 punkts)

1.3. Kādas konkrētas eksperimentālās prasmes tev nepieciešamas, lai veiktu šo eksperimentu? (2 punkti)



12© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

Dabaszinātnes. Diagnosticējošais darbs, uzsākot 10. klasi

1.4. Ūdens cietību vēl var noteikt, izmantojot tilpumanalīzes metodi. Tās pamatā ir reakcija starp ūdens paraugu un 

vielas šķīdumu ar zināmu koncentrāciju. 20 ml ūdens paraugam pievieno indikatoru un, izmantojot mērierīci, 

pilina reaģenta šķīdumu, līdz novēro indikatora krāsas maiņu. No mērierīces precīzi nolasa izlietotā reaģenta 

tilpumu. Eksperimentu atkārto 4 reizes un aprēķina izlietotā reaģenta vidējo tilpumu. Veicot aprēķinus, nosaka 

ūdens cietību. 

 Kurā no diviem eksperimentiem iegūtie dati būs precīzāki? Atbildi pamato, izmantojot tekstā doto informā-

ciju! (2 punkti)

2. uzdevums (9 punkti)

Izlasi uzdevuma nosacījumus un izpildi prasīto!

2.1. Sāļu ūdens šķīdumos atrodas pozitīvi un negatīvi lādēti joni. 2. attēlā shematiski parādīta jonu apmaiņas reakcija 

starp svina (II) nitrātu Pb(NO3)2 un nātrija jodīdu NaI, kuras rezultātā rodas ūdenī nešķīstoša viela svina (II) jo-

dīds PbI2. 

 

2. attēls. Jonu apmaiņas reakcija

 Uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu jonu apmaiņas procesam, kas shematiski parādīts 2. attēlā!  

(2 punkti) 

joni

nogulsnes

joni joni
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2.2. Mazgāšanas līdzekļu sastāvā ir ūdens mīkstinātāji, kas mazina ūdens cietību. Starp ūdens mīkstinātāju un 

cietu ūdeni (augsts kalcija un magnija jonu saturs) norisinās līdzīga reakcija kā 2. attēlā parādītā.

 Skaidro ķīmisko procesu starp nātrija fosfātu Na3PO4, kas atrodas ūdens mīkstinātāja sastāvā, un kalcija 

hlorīdu CaCl2, kurš ir cietajā ūdenī! Skaidrojumā lieto vielu nosaukumus, jēdzienus, zīmējumu, ķīmiskās 

formulas, ķīmiskās reakcijas vienādojumu u. c.! (3 punkti)

2.3. Jonu apmaiņas reakcijas norisinās ne tikai starp ūdenī šķīstošiem sāļiem (sk. 2. att.), tās iespējamas arī starp 

ūdenī šķīstošiem sāļiem un sārmiem (ūdenī šķīstošas bāzes). Izvēlies vienu sāli un vienu sārmu, starp kuru 

šķīdumiem ir iespējama jonu apmaiņas reakcija! Pamato savu izvēli! (2 punkti)

 Es izvēlējos sāli (nosaukums vai formula)  un sārmu (nosaukums vai formula) 

 , jo 

2.4. Īsi apraksti, kā tu nonāci pie atbildes uz 2.3. jautājumu! (2 punkti)
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3. uzdevums (8 punkti)

Izlasi uzdevuma nosacījumus un izpildi prasīto!

Ūdens cietība izraisa katlakmens veidošanos apkures sistēmu caurulēs un uz elektrisko tējkannu 

sildelementiem. Skolēni nolēma izpētīt, kā katlakmens ietekmē ūdens uzvārīšanās laiku elektriskajā tējkannā. 

Iegūtie dati redzami 3. attēlā. Tējkannas sildelementa jauda ir 1 kW.

3. attēls. Laiks, kas nepieciešams, lai uzvārītu ūdeni tējkannā ar katlakmeni un tējkannā bez katlakmens

3.1. Izmantojot attēlā dotos datus, aprēķini, cik kilovatstundu elektroenerģijas katru gadu (365 dienas) katlak-

mens dēļ tiek iztērēts nelietderīgi, ja vienādu ūdens daudzumu tējkannā katru dienu uzvāra sešas reizes. 

(4 punkti)
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3.2. Skaidro, kādēļ, veidojoties katlakmenim, elektrisko tējkannu lietderības koeficients var sa ma zināties! 

(2 punkti)

Lietderības koeficientu η izsaka kā lietderīgi izmantotās enerģijas attiecību pret visu ierīces patērēto enerģiju. 

Tas ir skaitlisks lielums, kas var būt robežās no 0 (pilnīgi neefektīvai ierīcei) līdz 1 (ideālai, absolūti efektīvai ierīcei). 

Lietderības koeficientu mēdz arī izteikt procentos no 0 % līdz 100 %. 

 
3.3. Uzraksti divus fizikāli atšķirīgus priekšlikumus karstā ūdens atdzesēšanai un apraksti tajos notiekošos sil

tuma procesus! (2 punkti)

4. uzdevums (8 punkti)

Izlasi uzdevumu nosacījumus un izpildi prasīto!

4.1. Aplūko 4. attēlu un uzraksti, kuri procesi/posmi veido attēlā redzamo ūdens aprites ciklu! (2 punkti)

Procesa/
posma 

apzīmējums
Procesa/posma nosaukums

A Iztvaikošana

B 

C Nokrišņi

D

E

F

https://lv.wikipedia.org/wiki/Procents
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4. attēls. Ūdens aprites cikls dabā

4.2. Skaidro, kurā ūdens aprites cikla posmā (sk. 4. att.) palielinās ūdens cietība! Kā tas notiek? (2 punkti)

4.3. Kuru no 4. attēlā redzamajiem urbumiem (1. vai 2.) tu izmantotu, lai regulāri iegūtu tīru dzeramo ūdeni 

pilsētas vajadzībām? Uzraksti divus iemeslus! (2 punkti)
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4.4. Aplūko 5. attēlā redzamo karti un atbildi uz jautājumu! Kurā Latvijas teritorijā (uzraksti teritorijas numuru) 

varētu būt vismazākā pazemes ūdens cietība? Skaidro, kāpēc! (2 punkti)

5. attēls. Latvijas ģeoloģiskā karte

5. uzdevums (8 punkti)

Izlasi uzdevuma nosacījumus un izpildi prasīto!

5.1. Augu augšanai ir nepieciešami augsne, ūdens un gaiss. Uzraksti divus iemeslus, kāpēc augu augšanai un 

attīstībai ir nepieciešama augsne! (2 punkti)

5.2. Skaidro, kuru divu procesu norisei augam nepieciešams gaiss! (2 punkti)
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5.3. Izlasi tekstu un izpildi prasīto!

17. gadsimtā beļģu fiziķis Žans Batists van Helmonts veica eksperimentu, lai pārliecinātos, ka augi augšanai 

izmanto augsni. Viņš iestādīja vītola dīgstu podā, kurā bija 90,9 kg augsnes. Pēc 5 gadiem vītols bija izaudzis par 

koku, kas svēra 76,8 kg, bet poda masa bija samazinājusies tikai par 0,06 kg. Van Helmonts secināja, ka vītols 

augšanā izmantojis galvenokārt ūdeni, ar ko koks regulāri tika laistīts. Gadsimtu vēlāk angļu fiziologs Stefens Heils 

izvirzīja principu, ka augi barojas galvenokārt no gaisa. Katra no agrīnajām teorijām izrādījās tikai daļēji pareiza.

 Skaidro iemeslus, kāpēc van Helmonta eksperimentā iegūtie dati un Stefena Heila izvirzītais princips izrā-

dījās tikai daļēji pareizi! (2 punkti)

5.4. Izlasi tekstu un izpildi prasīto!

Nozīmīgs faktors augu barošanās procesā ir ūdens un augsnē esošās minerālvielas, no kurām tiek uzņemti 

augam nepieciešamie ķīmiskie elementi. 

1. tabula. Augiem nepieciešamās minerālvielas

Ķīmiskie elementi Galvenās funkcijas

Skābeklis, ogleklis, ūdeņradis Augu sastāvā esošo organisko vielu sastāvdaļa

Slāpeklis Nukleīnskābju, olbaltumvielu, hormonu sastāvdaļa

Kālijs Olbaltumvielu sintēze, ūdens līdzsvara regulēšana, atvārsnīšu kustību 
regulēšana

Kalcijs Šūnapvalku veidošanās un izturība

Magnijs Zaļā pigmenta hlorofila sastāvdaļa, daudzu fermentu aktivizēšana

Mazpulcēni siltumnīcā audzēja tomātus. Kad stādi jau bija attīstījušies, dažiem augiem uz lapām konstatēja 

dzeltenīgus plankumus.

 Kura no nepieciešamajiem ķīmiskajiem elementiem, visticamāk, trūka augiem? Atbildi pamato, izmantojot 

tabulas datus! (2 punkti)
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6. Uzdevumu vērtēšanas indikatori 1 un kritēriji

1. uzdevums (8 punkti)

1.1. Plāno eksperimentu šo divu ūdens paraugu ūdens cietības salīdzināšanai, izmantojot ziepju šķīdumu!  

Darba gaitu uzraksti tā, lai to varētu atkārtot cits skolēns, aprakstā norādot nepieciešamos traukus un pie-

derumus! (3 punkti)

1.1. uzdevuma snieguma līmeņu apraksts 

Līmeņi 0 1 2 3

Snieguma 
apraksts

Izvēlēti piederumi, 
trauki un vielas, 
bet nav uzrakstīta 
eksperimenta 
darba gaita.
Darba gaita ir 
uzrakstīta, bet 
tā ir neloģiska, 
nepareiza.
Pēc darba gaitas 
apraksta nav 
iespējams veikt 
eksperimentu.

Darba gaitas 
apraksts izveidots 
ar vairākām 
neprecizitātēm:
• nav izvēlēti 
trauki/piederumi;
• eksperimentā 
aprakstīts tikai 
viens ūdens 
paraugs. 

Izvēlēti trauki/piederumi 
un vielas.
Darba gaita izklāstīta 
loģiski, secīgi, bet 
pieļautas dažas nebū tiskas 
neprecizitātes:
• nav minēts atkarīgais 
lielums vai pazīme, 
kas mainīsies, un nav 
uzrakstīts, kādā veidā tas 
tiks mērīts/novērots;
• nav izvēlēti trauki/
piederumi, bet minēts 
lielums vai pazīme, kas 
mainīsies, un aprakstīts 
veids, kā tas tiks mērīts/
novērots.

Eksperimenta darba 
gaita ir izklāstīta 
loģiski, secīgi, darba 
gaitā ir minēti trauki 
un vielas, aprakstīta 
to lietošana, ņemot 
vērā drošības prasības 
(ja tas ir nepieciešams 
eksperimentā). 
Aprakstīts, kas tiek 
mērīts/novērots. 
Aprakstīts, kā mainīt 
neatkarīgo lielumu, kā 
kontrolēt citus lielumus/
apstākļus, kuri var 
ietekmēt eksperimentu.

Piemēri Darba gaita
Darba piederumi: 
ciets ūdens, 
mīksts ūdens, 
mēģene, ziepes, 
korķis.
Pievienot abās 
mēģenēs ziepes.
Sakratīt mēģenes.
Vērot ķīmiskus 
veidojumus.

Darba gaita
Ieliet vienā traukā 
filtrētu ūdeni no 
krāna, otrā – no 
kādas upes, tad 
abos traukos 
pievienot ziepes 
un kratīt.

Darba gaita
Paņemt divus paraugus 
(krāna ūdeni un, 
piemēram, “Venden” 
ūdeni). 
Ieliet šos divus paraugus 
divās mēģenēs.
Pievienot ziepes.
Sakratīt.
Novērot reakciju.

Darba gaita
Vajadzēs divus dažādus 
ūdens paraugus (vienu 
dzeramu, otru no krāna), 
mēģenes un ziepju 
šķīdumu.
Vienā mēģenē ielej 5 ml 
pirmā parauga ūdens, 
otrā – 5 ml otra parauga. 
Abiem pievieno 1 ml 
ziepju šķīduma.
Krata abas mēģenes 
20 sek.
Nolasa rezultātu (ir putas 
vai nav; izmēra, cik daudz 
putu, izmantojot lineālu).

1 Vērtēšanas indikators – zināšanas, prasmes, izpratne, ko vērtē konkrētais testelements.
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1.2. Kādas informācijas par ūdens cietību tev trūkst, lai secinātu, kurā no diviem pētāmajiem paraugiem ūdens 

ir cietāks? (1 punkts)

1.2. uzdevuma punktu vērtēšanas shēma

Punkti 0 1

Kritēriji Nosauc informāciju, kas nav nepieciešama 
secinājuma izdarīšanai.

Nosauc nepieciešamo informāciju, lai varētu 
salīdzināt divus ūdens paraugus.

Piemērs Kāds ir ūdens sāļu saturs, lai noteiktu ūdens 
cietību.

Pietrūkst informācijas, ar kuru ūdens paraugu 
(cietu/mīkstu) ziepes puto labāk. 

1.3. Kādas konkrētas eksperimentālās prasmes tev nepieciešamas, lai veiktu šo eksperimentu? (2 punkti)

1.3. uzdevuma snieguma līmeņu apraksts 

Līmeņi 0 1 2

Snieguma 
apraksts

Nosauc prasmes, kas nav ne 
pieciešamas uzdevuma izpildei.
Nosauc prasmes, kas nav 
eksperimentālas.

Nosauc vispārīgas 
eksperimentālās prasmes, kas 
nepieciešamas, lai veiktu šo 
eksperimentu.

Nosauc konkrētas 
eksperimentālās prasmes, kas 
nepieciešamas, lai veiktu šo 
eksperimentu.

Piemērs • Jāsaprot, kā darbojas 
eksperiments, un jāspēj to 
izdarīt precīzi.
• Prasme veidot tabulu, kur 
reģistrēt datus.

• Drošības noteikumu 
ievērošana.
• Novērošanas prasmes.
• Prasme sadarboties pārī.

• Prasme nomērīt tilpumu, 
izmantojot mērcilindru.
• Prasme novērot ziepju 
šķīdību ūdenī un putu 
veidošanos.

1.4. Kurā no diviem eksperimentiem iegūtie dati būs precīzāki? Atbildi pamato, izmantojot tekstā doto informā-

ciju! (2 punkti)

1.4. uzdevuma punktu vērtēšanas shēma 

Punkti 0 1 2

Kritēriji Nosauc 
eksperimentu.

Nosauc eksperimentu un pamato 
ar vienu faktu no teksta.

Nosauc eksperimentu un pamato 
ar vairākiem faktiem no teksta.

Piemērs • Manuprāt, 
eksperiments ar 
tilpumanalīzi ir 
uzticamāks, lai 
varētu izdarīt 
secinājumus par 
ūdens cietību.

• Man liekas, kas tilpumanalīzes 
eksperiments ir drošāks, jo tiek 
mērīta ziepju koncentrācija ūdenī.
• Pēc manām domām, otrais ekspe 
riments ir daudz drošāks, jo ir izman
toti indikatori, kas ir daudz precīzāki.
• Tilpumanalīze ir precīzāka par 
manu plānoto eksperimentu, jo tur 
paredzēts atkārtot eksperimentu 
četras reizes.

• Ticamāki būs tilpumanalīzē 
iegūtie rezultāti, jo tajā iespējams 
precīzāk noteikt, cik daudz reaģenta 
nepieciešams reakcijas norisei. 
Otrā eksperimentā nav zināms 
ūdens paraugiem pievienotais 
ziepju šķīduma daudzums. Turklāt 
tilpumanalīze tiek atkārtota 4 reizes.
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2. uzdevums (9 punkti)

2.1. Uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu jonu apmaiņas procesam, kas shematiski parādīts 2. attēlā! 

(2 punkti)

2.1. uzdevuma punktu vērtēšanas shēma

Punkti 0 1 2

Kritēriji Vienādojums sa 
stādīts ar nepareizi 
uzrakstītām ķīmis 
kajām formulām.

Uzrakstītajā vienādojumā nav 
izvietoti koeficienti vai tie izvietoti 
nepareizi.

Vienādojums ir sastādīts pareizi.

Piemēri Pb(NO3)2 + NaI → PbI2 + NaNO3  Pb(NO3)2 + 2NaI → PbI2 + 2NaNO3

2.2. Skaidro ķīmisko procesu starp nātrija fosfātu Na3PO4, kas atrodas ūdens mīkstinātāja sastāvā, un kalcija 

hlorīdu CaCl2, kurš ir cietajā ūdenī! Skaidrojumā lieto vielu nosaukumus, jēdzienus, zīmējumu, ķīmiskās 

formulas, ķīmiskās reakcijas vienādojumu u. c.! (3 punkti) 

2.2. uzdevuma snieguma līmeņu apraksts

Līmeņi 0 1 2 3

Snieguma 
apraksts

Skaidrojums 
nepareizs, ne-
pietiekams. 

Vispārīgi skaidro 
ķīmisko procesu. 

Loģiski skaidro ķīmisko 
procesu: 
• skaidrojumā izmanto 
tekstā doto būtisko 
informāciju;
• ķīmisko procesu apraksta 
vārdiski, izmantojot vielu 
nosaukumus, ķīmijas 
jēdzienus. 

Loģiski skaidro ķīmisko 
procesu: 
• skaidrojumā izmanto 
tekstā doto būtisko 
informāciju;
• ķīmisko procesu apraksta 
vārdiski, izmantojot vielu 
nosaukumus, ķīmijas 
jēdzienus; 
• attēlo, izmantojot 
modeļus (zīmējums, 
vienādojums u. c.). 

Piemērs Notiek ūdens 
mīkstināšana.

• Reakcijā rodas 
nogulsnes, tāpēc 
ūdens kļūst 
mīkstāks.
• Reakcijā 
samazinājās kalcija 
un magnija jonu 
koncentrācija. 

• Reakcijā samazinājās 
kalcija un magnija jonu 
koncentrācija, jo tie 
izgulsnējās nešķīstošu 
fosfātu veidā.
• Jonu apmaiņas reakcijas 
rezultātā kalcija vai magnija 
joni sasaistījās ar fosfātjo-
niem, veidojot nešķīstošus 
kalcija vai magnija fosfātus, 
kas izgulsnējās, tādējādi 
ūdens cietība samazinājās.

Notiek apmaiņas ķīmiskā 
reakcija starp kalcija 
un magnija sāļiem, kas 
nosaka ūdens cietību, un 
ūdens mīkstinātāju nātrija 
fosfātu. Rezultātā veidojas 
nešķīstošs savienojums: 
3CaCl2 + 2Na3PO4 →  
→ Ca3(PO4)2 + 6NaCl.
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2.3. Jonu apmaiņas reakcijas norisinās ne tikai starp ūdenī šķīstošiem sāļiem (sk. 2. att.), tās iespējamas arī starp 

ūdenī šķīstošiem sāļiem un sārmiem (ūdenī šķīstošas bāzes). Izvēlies vienu sāli un vienu sārmu, starp kuru 

šķīdumiem ir iespējama jonu apmaiņas reakcija! Pamato savu izvēli! (2 punkti)

2.3. uzdevuma punktu vērtēšanas shēma

Punkti 0 1 2

Kritēriji Izvēlētas vielas, 
starp kurām 
jonu apmaiņas 
reakcija nav 
iespējama.

Izvēlas ūdenī šķīstošu sāli un 
bāzi, starp kuriem iespējama jonu 
apmaiņas reakcija, bet nepamato 
savu izvēli.

Pamato izvēli, akcentējot to, ka jonu 
apmaiņas reakcija starp sāli un bāzi 
notiek, ja abas izejvielas ir ūdenī šķīstošas, 
bet reakcijas rezultātā viens no reakcijas 
produktiem veido nogulsnes.

Piemēri NaCl un KOH NaOH un CuSO4
• Es izvēlējos vara sulfātu un NaOH, jo 
abas vielas ir ūdenī šķīstošas un reakcijā 
radās vara hidroksīda nogulsnes. 
• Es izvēlējos vara sulfātu un NaOH, jo 
2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 +  
+ Na2SO4

2.4. Īsi apraksti, kā tu nonāci pie atbildes uz 2.3. jautājumu! (2 punkti)

2.4. uzdevuma snieguma līmeņu apraksts 

Līmeņi 0 1 2

Snieguma 
apraksts

Skaidrojums ir 
kļūdains.

Skaidrojums ir par ūdenī šķīstošu 
izejvielu izvēli, izmantojot šķīdības 
tabulu.

Skaidrojums ir par ūdenī šķīstošu izejvielu 
izvēli, prognozē nešķīstoša produkta 
veidošanos, izmantojot šķīdības tabulu.

Piemērs Sāļi un bāzes 
reaģē savā 
starpā.

• Es izvēlējos NaCl un KOH, jo abas 
vielas šķīst ūdenī.
• Es izvēlējos ZnCl2 un NaOH.

• Tā kā 2. attēlā parādīta nogulšņu 
veidošanās, tad šķīdības tabulā atradu 
ūdenī šķīstošu sāli un bāzi, kuru reakcijā 
veidojas nogulsnes.
• Ir aprakstīta šķīdības tabulas lietošanas 
stratēģija.
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3. uzdevums (8 punkti)

3.1. Izmantojot attēlā dotos datus, aprēķini, cik kilovatstundu elektroenerģijas katru gadu (365 dienas) katlak-

mens dēļ tiek iztērēts nelietderīgi, ja vienādu ūdens daudzumu tējkannā katru dienu uzvāra sešas reizes! 

(4 punkti)

3.1. uzdevuma punktu vērtēšanas shēma

Punkti 0 1 1 2

Kritēriji Uzdevums nav 
risināts vai 
risināts pilnībā 
nepareizi

Nolasa no grafika Δt 
un aprēķina vienam 
gadam.
(± 5%)

Formula E=PΔt izmantota 
aprēķinam ar skolēna iegūto 
Δt vērtību. (± 5 %)

E vērtība pārveidota 
kilovatstundās. (± 5%)

Piemēri Δt1 = 340 – 290 = 50 
sekundes (no grafika) 
Δt = Δt1 × 365 × 6 = 
= 50 × 365 × 6 =  
= 109500 sek

E=PΔt Der formulas vārdos 
izteikts ekvivalents.
E = PΔt = 1000 × 109500 = 
= 109,5 MJ

109,5 MJ = 30,4 kWh 
(1 kWh = 3600000 J)

[Lai uzsildītu tējkannu bez katlakmens līdz 100 grādiem nepieciešamas 290 sek, 
ar katlakmeni – 340 sek. 
1) 340 – 290 = 50 sek, kas ir 0,8 minūtes. 
2) 0,8 × 6 = 4,8 ... Tik minūtes dienā patērē vairāk tējkannas uzvārīšanai. 
3) 4,8 × 365 = 1752 ... Tik minūtes gadā patērē vairāk tējkannas uzvārīšanai.

1752 min ~ 29,2 h

Piezīme. Ja atbilde ar risinājumu ir 30,4 kWh – uzreiz 4 punkti. 

3.2. Skaidro, kādēļ, veidojoties katlakmenim, elektrisko tējkannu lietderības koeficients var samazināties! 

(2 punkti)

3.2. uzdevuma snieguma līmeņu apraksts

Līmeņi 0 1 2 

Snieguma 
apraksts

Skaidrojumā nenosa-
ka lietderības koefi-
cienta samazināšanās 
iemeslus.

Skaidrojums nepilnīgs – mi-
nēts, ka palielinās sildīšanas 
ilgums vai nosaukts tikai vis-
pārīgs cēlonis.

Izvērsts skaidrojums, kas ietver 
katlakmens siltumizolējošās īpašības vai 
katlakmens sildīšanai patērēto enerģiju, 
vai arī abus iemeslus.

Piemēri Ūdens saņem mazāk 
siltuma.

Jo tējkanna vairs 
nestrādās tik labi.

Mainoties ūdens 
cietībai, ūdeni būs 
jāsilda ilgāk.

Pārklājot sildelementu, 
katlakmens mazina siltuma 
atdevi no tā.

Katlakmens samazina 
lietderības koeficientu, jo 
ūdeni ir ilgāk jāvāra.

Vairāk elektroenerģijas 
jāizmanto, lai uzsildītu ūdeni 
caur katlakmeni.

Siltuma atdeve samazinās, jo 
1) katlakmens ir siltumizolators;
2) daļu siltuma tērē katlakmens 
uzsildīšanai. 

Jo tējkannas sildelements, tā vietā 
lai sildītu uzreiz ūdeni, sākumā sildīs 
nogulsnes, kas sakrājušās uz sildelementa.

Jo katlakmens, kas sakrājies uz sild ele
menta, traucē siltuma apmaiņu ar ūdeni.
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3.3. Uzraksti divus fizikāli atšķirīgus priekšlikumus karstā ūdens atdzesēšanai un apraksti tajos notiekošos sil

tuma procesus! (2 punkti)

3.3. uzdevuma punktu vērtēšanas shēma

Punkti 0 1 2

Kritēriji Uzdevums 
būtībā nav 
risināts – 
siltuma procesi 
nav aprakstīti.

Nosauc vienu atdzesēšanas 
priekšlikumu ar aprakstītiem 
notiekošiem siltuma procesiem.

Nosauc otru (atšķirīgu no pirmā) atdzesē-
šanas priekšlikumu ar aprakstītiem notie-
košiem siltuma procesiem.
Pieļaujama viena darbība, kas ietver divus 
siltuma procesus.
Pieļaujams, ka kāds no atšķirīgajiem 
siltuma apmaiņas mehānismiem nav 
izskaidrots detalizēti.
Kļūda apzīmējumos pieļaujama, 
ja process skaidrots pareizi.

Piemērs Es ņemtu ledus 
gabalus.
Es izliktu 
trauku ar ūdeni 
vējā un ieliktu 
traukā aukstu 
karoti.

Es izliktu trauku ar ūdeni aukstā, vē-
jainā vietā – ūdens tvaikos un aizne-
sīs siltuma enerģiju sev līdzi.
Iegremdēt trauku aukstā ūdenī 
(dziest siltumvadīšanas ceļā).
Izvēlēties seklu, platu trauku ar lielu 
virsmas laukumu (dziest iztvaikojot – 
no šķidruma aiziet ātrākās molekulas, 
tādēļ atlikušais šķidrums atdziest).
Izvēlēties melnu trauku (siltums tiek 
izstarots).

Es ielietu ūdeni lielā, melnā metāla katlā: 
notiks siltumvadīšana, un ūdens atdos 
savu siltumu katlam, melns katls arī labi 
izstaro siltumu. (Viena darbība, kas ietver 
divus siltuma procesus.)

Es ielietu ūdeni metāla katlā, kas ir 
labs siltuma vadītājs, un ieraktu sniegā. 
Uzliktu sniegu arī uz katla vāka – 
konvekcijas dēļ ūdens apmaisīsies 
un dzisīs labāk.

4. uzdevums (8 punkti)

4.1. Aplūko 4. attēlu un uzraksti, kuri procesi/posmi veido attēlā redzamo ūdens aprites ciklu!  

(2 punkti)

4.1. uzdevuma punktu vērtēšanas shēma

Punkti 2

Kritērijs Par katriem diviem pareizi nosauktiem posmiem atbilstošajā vietā ūdens riņķojumā 1 punkts. 
Kopā maksimāli 2 punkti.

Piemērs B) Pārnese/Kondensācija; D) Virszemes notece; E) Infiltrācija/Ūdens iesūkšanās zemē;  
F) Pazemes notece
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4.2. Skaidro, kurā ūdens aprites posmā (sk. 4. att.) palielinās ūdens cietība! Kā tas notiek? (2 punkti)

4.2. uzdevuma punktu vērtēšanas shēma

Punkti 0 1 2

Kritēriji Nav norādījis 
posmu.
Ir norādījis 
nepareizu posmu.

Nosaukts posms un skaidrota tā 
izvēle, daļēji aprakstot, kā mainās 
ūdens cietība tieši šajā posmā. 

Nosaukts posms un skaidrota posma 
izvēle, precīzi aprakstot, kā mainās 
ūdens cietība tieši šajā posmā. 

Piemērs Kad ūdens notek 
līdz pazemes 
ūdeņiem, tad 
viņš sajaucās ar 
visām parējām 
baktērijām un 
ietek atpakaļ jūrā.

Tas palielinās E posmā, jo ūdens 
tad iet cauri zemei un tajā procesā 
sajaucas ar dažādiem kaļķiem 
un sāļiem.

Posmā E, jo dolomīts padara ūdeni 
cietāku.

Posmā E , jo ūdenī nonāk magnija 
karbonāts, kas cietē ūdeni.

Palielinās E un F aprites posmā, jo 
ūdens iziet cauri dolomītam un tur 
uzkrāj kalciju un magniju, tādējādi 
palielinoties ūdens cietībai.

Ūdens cietība palielinās posmā E, kad 
ūdens izsūcas cauri caurlaidī gajam 
slānim, dolomītam un pieķer klāt 
kalcija un magnija jonus, kas padara 
ūdeni cietu.

4.3. Kuru no 4. attēlā redzamajiem urbumiem (1. vai 2.) tu izmantotu, lai regulāri iegūtu tīru dzeramo ūdeni 

pilsētas vajadzībām? Uzraksti divus iemeslus! (2 punkti)

4.3. uzdevuma punktu vērtēšanas shēma

Punkti 0 1 2

Kritēriji Nav norādījis 
urbumu.
Ir norādījis 
nepareizu urbumu.
Ir norādījis pareizu 
urbumu, bet nav 
skaidrojis.

Izvēlas pareizu urbumu, bet 
skaidrojums ir pamatots daļēji. 
Norādīts viens no argumentiem:
1) 2. urbumā ūdens ir pieejams 
regulāri, jo dziļākajos Zemes garozas 
slāņos pazemes ūdeņu pieplūde ir 
vienmērīga, to neietekmē sezonālās 
svārstības;
2) 2. urbumā ūdens lielākoties būs 
tīrāks, jo tas ir paspējis attīrīties, 
filtrējoties cauri vairākiem iežu slāņiem.

Izvēlas pareizu urbumu. Skaidrojums 
ir pamatots pilnībā. Norādīti abi 
argumenti: 
1) 2. urbumā ūdens ir pieejams 
regulāri, jo dziļākajos Zemes garozas 
slāņos pazemes ūdeņu pieplūde ir 
vienmērīga, to neietekmē sezonālās 
svārstības;
2) 2. urbumā ūdens lielākoties būs 
tīrāks, jo tas ir paspējis attīrīties, 
filtrējoties cauri vairākiem iežu slāņiem.

Piemērs Starpslāņu ūdeņi, 
jo tie ir filtrēti caur 
daudz slāņiem.

Nr. 2, jo tur ūdens ir izfiltrējies caur 
vairākiem slāņiem.

Nr. 2, jo, izsūcoties cauri visiem 
pārējiem slāņiem, tas attīrās.

Es izmantotu 2. urbumu, jo tas atro 
das starpslānī, kur ūdens ir daudz 
tīrāks un nesatur organismam neva
jadzīgas vielas.

Es izmantotu urbumu nr. 2, jo 
starpslāņu ūdens ir labāks un tīrāks 
nekā gruntsūdeņi, kā arī tā ir vairāk, 
tāpēc varēs apgādāt visu pilsētu.

Nepieciešams izmantot 2. urbumu, 
jo tas ir starpslāņu ūdens, var regulāri 
iegūtu tīru dzeramo ūdeni pilsētas 
vajadzībām.



26© Valsts izglītības satura centrs | ESF projekts Nr.8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

Dabaszinātnes. Diagnosticējošais darbs, uzsākot 10. klasi

4.4. Aplūko 5. attēlā redzamo karti un atbildi uz jautājumu! Kurā Latvijas teritorijā (uzraksti teritorijas numuru) 

varētu būt vismazākā pazemes ūdens cietība? Skaidro, kāpēc! (2 punkti)

4.4. uzdevuma snieguma līmeņa apraksts

Līmeņi 0 1 2

Snieguma 
apraksts

Izvēlas teritoriju, bet tai 
raksturīgi ieži, kuri satur 
kalcija un magnija šķīstošus 
savienojumus.
Izvēlas teritoriju, bet neskaidro 
iemeslus.

Izvēlas teritoriju, skaidrojumā 
ietverot iežu nosaukumus. 

Izvēlas teritoriju, skaidrojumā 
ietverot iežu nosaukumus un 
iežu sastāvu. 

Piemēri Nevajag satraukties Latgales 
un Rīgas iedzīvotājiem, jo tur 
nav smilšakmens un māla.

Daugavpils, jo tajā nav ūdens 
cietību paaugstinoši ieži – 
dolomīts, ģipsis, kaļķakmens.

5. teritorija, jo tur ir daudz 
smilšu, mālu, smilšakmeņu.

5. teritorija, jo tur nav iežu, 
kuri satur kalcija un magnija 
šķīstošus savienojumus.

Es izvēlos 5. teritoriju, jo tajā 
ūdens plūst caur smiltīm un 
smilšakmeni un māliem, kuru 
sastāvā nav karbonātu.

5. uzdevums (8 punkti)

5.1. Augu augšanai ir nepieciešama augsne, ūdens un gaiss. Uzraksti divus iemeslus, kāpēc augu augšanai un 

attīstībai nepieciešama augsne! (2 punkti)

5.1. uzdevuma snieguma līmeņa apraksts

Līmeņi 0 1 2

Snieguma 
apraksts

Vispārīga atbilde, piemēram, 
lai barotos, lai uzņemtu vielas, 
vielu uzņemšanai.

Ir skaidrojums, bet tas ir 
virspusējs, piemēram, uzņem 
minerālvielas un ūdeni. Nav 
paskaidrots, ka augsne balsta 
augu, vai ir skaidrots, ka balsta 
augu, bet nav paskaidrots par 
ūdeni un minerālvielām.

Ir skaidrojums: augsne satur 
minerālvielas un ūdeni, kas 
nepieciešams organisko vielu 
sintēzei (veidošanai), augsnē 
atrodas augu sakņu sistēma, 
caur saknēm tiek uzņemtas 
minerālvielas un ūdens, augsne 
balsta augu.

Piemēri No augsnes augs barojas. Augsnē atrodas nepieciešamās 
minerālvielas.

Tajā augs balstās, uzņem no 
tās minerālvielas un ūdeni, 
ko izmanto organisko vielu 
sintēzē.
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5.2. Skaidro, kuru divu procesu norisei augam nepieciešams gaiss! (2 punkti)

5.2. uzdevuma punktu vērtēšanas shēma

Punkti 0 1 2

Kritēriji Vispārīga atbilde, 
piemēram, no gaisa 
uzņem ogļskābo gāzi 
un skābekli.

Ir skaidrojums vienam no 
procesiem: no gaisa uzņem 
ogļskābo gāzi, ko izmanto 
fotosintēzes procesā, vai 
skābekli, kuru izmanto 
elpošanas procesā, vai gaisā 
tiek izvadīts liekais ūdens.

Ir skaidrojums diviem procesiem: no 
gaisa uzņem ogļskābo gāzi, ko izmanto 
fotosintēzes procesā, skābekli, kuru 
izmanto elpošanas procesā, vai gaisā 
tiek izvadīts liekais ūdens.

Piemēri Augi fotosintēzē 
izmanto skābekli.
Gaiss ir vajadzīgs, 
lai augtu

Gaisā ir CO2 un, ja nav ēnā, arī 
Saules enerģija.

Gaisam ir liela nozīme, jo no tā augs 
uzņem CO2 fotosintēzei un gaisā izvada 
ūdeni caur lapām.

5.3. Skaidro iemeslus, kāpēc van Helmonta eksperimentā iegūtie dati un Stefena Heila izvirzītais princips izrā-

dījās tikai daļēji pareizi! (2 punkti)

5.3. uzdevuma punktu vērtēšanas shēma

Punkti 0 1 2

Kritēriji Vispārīga atbilde. Ir daļējs skaidrojums, 
piemēram, Heila izvirzītais 
princips ir pareizs, jo augi no 
gaisa uzņem ogļskābo gāzi, 
no kuras sintezē organiskās 
vielas, turklāt fotosintēzes 
procesā (vielu sintēzes) 
nepieciešams ūdens.

Ir skaidrojums. Heils neņēma vērā, ka 
organisko vielu sintēzē nepieciešama 
gan ogļskābā gāze, ko uzņem no 
gaisa, gan ūdens un tajā izšķīdušās 
minerālvielas, kuras uzņem no augsnes. 
Turklāt augs izdala vielas gaisā. 
Helmonta izvirzītais princips tikai daļēji 
bija pareizs, jo augi no gaisa uzņem 
ogļskābo gāzi, bet no augsnes – ūdeni, 
ko izmanto fotosintēzes procesā. 
Eksperimenta sistēmai bija jābūt 
noslēgtai.

Piemēri Kļūda bija tā, ka viņš 
nezināja par fotosintēzi.

Stefens Heils neņēma vērā, 
ka augsnē ir ūdens, kuru augs 
uzsūc no augsnes.
Jo augi augšanai izmanto ne 
tikai augsni, bet arī gaisu.

Jo augam vajag gan augsni, kur ir 
minerālvielas, gan gaisu, kur ir ogļskābā 
gāze, un arī ūdeni. Tādēļ viņu abu 
izvirzītie principi ir daļēji pareizi.
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5.4. Kura no augiem nepieciešamajiem ķīmiskajiem elementiem, visticamāk, trūka augiem? Atbildi pamato,  

izmantojot tabulas datus! (2 punkti)

5.4. uzdevuma punktu vērtēšanas shēma

Punkti 0 1 2

Kritēriji Nav atbildes, nosaukts 
cits elements, nevis 
magnijs.

Nosaukts magnijs, bet nav 
paskaidrots, kāpēc, vai arī 
skaidrojums ir nepilnīgs.

Nosaukts magnijs; skaidrots, ka 
magnijs ietilpst zaļā pigmenta hlorofila 
sastāvā. Ja lapas ir ar dzelteniem 
plan  kumiem, tad, visticamāk, trūkst 
magnija.

Piemēri Visticamāk, viņiem trūka 
slāpekļa.

Magnijs, jo tur ir viela, kas 
padara augu zaļu.

Augiem, visticamāk, trūcis magnija, jo 
magnijs atbild par hlorofilu; ja augs ir 
slims, tam pietrūcis magnija.

Diagnosticējošā darba uzdevumu pases

Uzde
vuma 

nr.
Vērtēšanas indikators Prasme 

Kognitīvais 
līmenis 

atbilstoši SOLO 
taksonomijai

1.1. Plāno eksperimenta darba gaitu, izmantojot 
tekstā doto vizuālo informāciju atbilstoši dotajam, 
vienkāršam pētāmajam jautājumam.

Izvērtē un veic 
pētniecisko darbību.

SOLO II

1.2 Analizē uzdevuma situāciju un saprot, kādu konkrētu 
datu trūkst secinājumu izdarīšanai. 

Zinātniski interpretē 
datus un pierādījumus.

SOLO II

1.3. Prot atrast uzdevuma izpildei nepieciešamos 
resursus.

Demonstrē 
metakognitīvās prasmes.

1.4. Tekstā izvēlas faktus, kas raksturo eksperi menta 
precizitāti, lai pamatotu metodes izvēli.

Zinātniski interpretē 
datus un pierādījumus.

SOLO II

2.1. Pārveido doto vizuālo informāciju par jonu apmaiņas 
reakcijas ķīmisko vienādojumu (ķīmijas simbolu 
valodā).

Zinātniski skaidro 
parādību.

SOLO II

2.2. Skaidro ķīmisko procesu, kas norisinās starp 
mīkstinātāju un cietu ūdeni, lietojot ķīmijas valodu un 
pamatojoties uz uzdevumā doto vārdisko un vizuālo 
informāciju.

Zinātniski skaidro 
parādību.

SOLO III

2.3. Saskata jonu apmaiņas reakcijas nepieciešamo 
nosacījumu (nešķīstošā savienojuma veidošanos), 
analizējot vizuālo informāciju. Pamato jonu apmaiņas 
reakcijas iespējamību, izmantojot vielu šķīdības 
tabulu un uzdevumā doto vizuālo informāciju.

Zinātniski skaidro 
parādību.

SOLO IV
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Uzde
vuma 

nr.
Vērtēšanas indikators Prasme 

Kognitīvais 
līmenis 

atbilstoši SOLO 
taksonomijai

2.4. Uzraksta savu domāšanas ceļu, ja informācijas iegu-
vei doti divi dažādi informācijas avoti (teksts, šķīdības 
tabula u. c.).

Demonstrē 
metakognitīvās prasmes.

3.1. Nosaka nelietderīgi izmantoto elektroenerģiju, 
izmantojot tekstā un grafikā dotos datus.

Zinātniski interpretē 
datus un pierādījumus.

SOLO II

3.2. Ar notiekošiem siltuma procesiem skaidro lietderības 
koeficienta samazināšanos.

Zinātniski skaidro 
parādību.

SOLO III

3.3. Piedāvā priekšlikumus šķidruma atdzesēšanai, 
aprakstot notiekošos siltuma procesus, un salīdzina 
tos pēc notiekošiem siltuma procesiem.

Zinātniski skaidro 
parādību.

SOLO III

4.1. Zina ūdens aprites cikla dabā procesu/posmu 
nosaukumus un secību.

Zinātniski skaidro 
parādību.

SOLO I

4.2. Izmantojot ūdens aprites modeli, nosaka procesu/
posmu, kurā mainās ūdens cietība, izvērtējot ūdens 
cietību ietekmējošos faktorus.

Zinātniski skaidro 
parādību.

SOLO III

4.3. Skaidro iespējamās pazemes ūdens kvalitātes 
atkarībā no urbuma dziļuma un iežu sastāva.

Zinātniski skaidro 
parādību.

SOLO III

4.4. Skaidro parādību, izmantojot kartē nolasāmo 
informāciju.

Zinātniski skaidro 
parādību.

SOLO III

5.1. Skaidro augsnes nozīmi augu augšanā un attīstībā.. Zinātniski skaidro 
procesu.

SOLO II

5.2. Skaidro skābekļa, ogļskābās gāzes nozīmi augu 
augšanā un attīstībā noteiktajos procesos.

Zinātniski skaidro 
procesu.

SOLO II

5.3. Analizē populārzinātnisku tekstu, skaidro savu domu 
gājienu, pamatojoties uz tekstā esošo informāciju un 
izpratni par augu attīstību un augšanu.

Zinātniski interpretē 
datus un pierādījumus.
Zinātniski skaidro datus.

SOLO III

5.4. Balstoties uz tekstā doto informāciju un savām 
zināšanām, izvēlas nepieciešamos datus no tabulas, 
pamato savu izvēli, balstoties uz datiem.

Zinātniski interpretē 
datus un pierādījumus.

SOLO II
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7. Uzdevumu analīzes piemēri

Šajā sadaļā ir apkopoti uzdevumu piemēri un metodiskie ieteikumi, kā varētu strādāt ar skolēniem, ja tieši šajos uzde-
vumos viņi demonstrē nepietiekamu sniegumu. 

1. piemērs

Ja skolēns nevar pamatot atbildi ar faktiem, kuri ir atrodami tekstā, diagnosticējošam mērķim ir svarīgi saprast, kāds 
varētu būt grūtību iespējamais iemesls. Līdzīga teksta analīze ne vienmēr palīdzēs skolēnam nākamreiz izpildīt līdzīgu uzde-
vumu. Iemesli var būt dažādi, piemēram, nepietiekams vārdu krājums, lēns lasīšanas temps vai lasītprasmes stratēģiju neiz-
mantošana vai nepārzināšana. 

1.4. Ūdens cietību vēl var noteikt, izmantojot tilpumanalīzes metodi. Tās pamatā ir reakcija starp ūdens paraugu un 

vielas šķīdumu ar zināmo koncentrāciju. 20 ml ūdens paraugam pievieno indikatoru un, izmantojot mērierīci, 

pilina reaģenta šķīdumu, līdz novēro indikatora krāsas maiņu. No mērierīces precīzi nolasa izlietotā reaģenta 

tilpumu. Eksperimentu atkārto 4 reizes un aprēķina izlietotā reaģenta vidējo tilpumu. Veicot aprēķinus, nosaka 

ūdens cietību. 

 Kurā no diviem eksperimentiem iegūtie dati būs precīzāki? Atbildi pamato, izmantojot  tekstā doto informāciju! 

Piedāvājam iepazīties ar dažādām lasītprasmes stratēģijām, ar kuru palīdzību skolēns var daudzveidīgi strādāt ar tekstu, 
lai atrastu nepieciešamo informāciju. 

1. Atslēgvārdu izcelšana
 Lasa tekstu, pasvītro būtisko informāciju/jēdzienus.
2. INSERT metode
 Kritiskās domāšanas metodika piedāvā vairākus veidus, kā iedziļināties tekstā. Skolēni iepazīstas ar zīmju sistēmu, ko 

pieņem kā kopīgu saziņas līdzekli gan savstarpēji saistītam, gan individuālam mācīšanās procesam. 
 Ieteicams šo lasīšanas stratēģiju plānot, lasot uzziņu tekstu. Izmantojot šo piezīmju sistēmu, skolēnam pie izlasītajām 

rindkopām jāatzīmē šādi simboli:
V informācija, kura bija zināma jau iepriekš;
+ jauna informācija;
? nesaprotama informācija vai vēlos uzzināt vairāk;
– izlasītā informācija ir pretrunā ar to, ko zināju.

3. Lasīšana lomās
 Lai izmantotu šo metodi, nepieciešams izveidot skolēnu grupas. Katram grupas dalībniekam tiek piešķirta loma: disku-

sijas vadītājs, prātnieks, valodnieks, literārais eksperts, mākslinieks, analītiķis. 
Diskusijas vadītājs plāno apspriežamos jautājumus, viņa galvenais uzdevums ir palīdzēt grupas dalībniekiem izprast 
tekstā ietverto informāciju un nodrošināt visiem iespēju izteikties. 
Literārais eksperts izvēlas tekstā vietas, kuras lasāmas skaļi, lai palīdzētu atcerēties informāciju vai izraisītu pārdomas 
par lasīto tekstu. 
Mākslinieks veido zīmējumu par tekstu vai grafiski attēlo tajā saskatītās likumsakarības. 
Valodnieks izraksta no teksta nesaprotamos vārdus un meklē to skaidrojumus vai nu vārdnīcās, vai aptaujājot diskusijas 
dalībniekus. 
Analītiķis labākai teksta izpratnei meklē saistību starp izlasīto un savu vai citu dalībnieku pieredzi.
Prātnieks veido izlasītā teksta kopsavilkumu.
Vispirms darbs notiek lomu grupās, kur plāno jautājumus, meklē jēdzienus, veido teksta kopsavilkumu u. c. Pēc tam 
notiek diskusijas par izlasīto tekstu sākotnējās grupās (katrā grupā nodrošinātas visas lomas).
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4. Informācijas pārveidošana
 Skolēni izveido tabulu, kurā apkopo informāciju no teksta. Tabulai ir vairākas ailes.

Es zinu Jauna informācija Palika neskaidrs

Tabulā var iekļaut arī citas ailes, piemēram, galvenais secinājums, jēdzieni, 3 jautājumi par izlasīto tekstu.
Tabulu var veidot arī rezultātu apkopošanai, pētījumu un aptauju veikšanai. Uzskatāmais informācijas izkārtojums ļauj 
ietaupīt laiku un uzlabot mācību plānošanas procesu.

5. Veselā salikšana no daļām
Izveido grupas. Katrā grupā ir tik dalībnieku, cik daļās sadalīts apgūstamais teksts. Pēc tam tiek sapulcinātas ekspertu 
grupas – dalībnieki ar vienādām teksta daļām. Kopīgi strādājot, viņiem jāizveido darba lapa, kurā ir atspoguļota būtiska 
informācija no teksta un izveidots teksta vizuāls attēls (ja ir iespējams).
Dalībnieki atgriežas sākotnējās grupās un māca savu teksta daļu pārējiem grupas dalībniekiem.

2. piemērs

4.1. Aplūko attēlu un uzraksti, kuri procesi/posmi veido attēlā redzamo ūdens aprites ciklu! (2 punkti)!

 
Modeļu izmantošana dabas procesu attēlošanā ir sarežģīta, un to apliecina arī aprobācijā iegūtie dati. Tāpēc mācību 

procesā nepieciešams skolēniem pakāpeniski piedāvāt modelēt dažādus procesus. Uzdodot modelēt jēdziena (infiltrācija) 
saturu un procesu (pazemes ūdeņu veidošanās/ūdens cietības izmaiņas), nepieciešams ievērot šādus ieteikumus.

• Uzsākot darbu, izskaidrot jēdzienu vai procesu vienkāršiem vārdiem (to var darīt gan skolotājs, gan skolēni). Tikai pēc 
tam veikt modeļa plānošanu.
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• Uzdot skolēniem jautājumus, lai norādītu uz būtiskām jēdziena vai procesa detaļām, kuras obligāti būtu jāiekļauj modelī. 
(Kuri ieži maina ūdens cietību? Kāda ir atšķirība starp gruntsūdeņiem un starpslāņu ūdeņiem?)

• Kopīgi ar skolēniem izveidot vizuālu modeli vienam jēdzienam vai procesam, parādot domāšanas gaitu. Piemēram, 
mutiski skaidrojot, kāpēc shēmā nepieciešama noteikta bultiņa (piemēram, ūdens kustības virziens infiltrācijas laikā) vai 
apzīmējums (piemēram, dažādu iežu slāņu apzīmēšana).

• Piedāvāt modeļu piemērus par citiem jēdzieniem un procesiem.
• Izveidot skaidrus laba modeļa kritērijus, kurus skolēns var izmantot tā veidošanai.
• Piedāvāt jau iepriekš sagatavotu modeļu raksturīgāko kļūdu sarakstu.
• Uzdevumi, kuri var attīstīt un uzlabot jēdziena vai procesa modelēšanas prasmi un izpratni par modeļa nozīmi dabas-

zinātnēs.
• Skolēni salīdzina procesa aprakstu un tā paša procesa vizuālu modeli. Uzdevums ir noskaidrot katras metodes priekš-

rocības.
• Skolotājs parāda skolēniem telpisku vulkāna modeli un uzdod jautājumu: kas attēlots modelī? Līdzko skolēni atbild, ka 

tas ir vulkāna modelis, skolotājs uzdod nākamo jautājumu: kas liecina, ka tas ir vulkāns? Skolēniem var uzdot arī citus 
jautājumus un uzdevumus:
1) noskaidrot, ar ko reāls vulkāns atšķiras no modeļa;
2) kā būtu iespējams uzlabot esošo modeli;
3) kā vēl varētu vizualizēt vulkāna telpisko modeli.
Pildot uzdoto, iespējams izmantot interneta resursus.

• var veidot vienkāršus modeļus savām ikdienas gaitām (mājas–skola–pulciņš–veikals–mājas).
• Skolēns saņem jau gatavu jēdziena vai procesa modeli un aprakstu. Uzdevums ir saviem vārdiem skaidrot (aprakstīt) 

modelī attēloto jēdzienu vai procesu. Pēc tam skolēns salīdzina skolotāja piedāvāto aprakstu ar savējo.
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8. Rīcības vārdi

Rīcības vārdi (angļu val. command words) ir vārdi, kas tiek izmantoti uzdevumos (sk. 1. tabulu). Tie palīdz skolēniem 
saprast, kas jādara, kādā veidā jāatbild uz jautājumu (jāizpilda uzdevums), cik dziļas izpratnes skaidrojums tiek gaidīts. Sko-
lēniem nav jāmācās rīcības vārdi un to definīcijas, bet viņiem jābūt pārliecībai, ka viņi izprot katra rīcības vārda atšķirīgās 
prasības. 

1. tabula. Rīcības vārdu skaidrojums

Nr. 
p.k.

Rīcības 
vārds

Definīcija/skaidrojums 
(kas jādara skolēnam)

Papildinājums
(kam vēl pievērst uzmanību)

1. Analizē Sadala objektu (informāciju) 
sastāvdaļās, pēta katru no tām 
atsevišķi, lai noteiktu būtiskas pazīmes 
vai īpašības, struktūras, cēloņus, sekas, 
likumsakarības utt.

Analīzes mērķis ir apskatīt atsevišķas daļas, 
kas veido veselo. 
Analīze ir pretēja sintēzei. 
Analīze ir līdzīga saliktas puzles sadalīšanai, 
lai apskatītu atsevišķas sastāvdaļas. 

2. Apraksta Sniedz priekšmeta, pazīmju, īpašību, 
procesa detalizētu pārskatu. Rakstiski 
attēlo to, kas notika.

Vienkārši izklāsta, ko redz (kas notika vai 
notiks), vai loģiskā secībā sasaista vairākus 
faktus vai informāciju. 
Ja uzdevumā ir teikts “apraksti”, tad nav 
jāskaidro (piemēram, pamatojot), punktu 
par to nepiešķirs.

3. Aprēķina Sniedz skaitlisku atbildi, parādot 
aprēķina gaitu. 

Izmanto spriedumu, izsaka formulas, sastāda 
vienādojumus. Norāda fizikālo lielumu 
mērvienības, nozīmīgus ciparus aiz komata. 

4. Argumentē Pierāda vai noliedz apgalvojuma 
patiesumu, balstoties uz faktiem 
un datiem, izmantojot loģiskus 
spriedumus.
Atrod un novērtē argumentus “par” 
un “pret”. Izvērtē vairāku aspektu 
savstarpējās sakarības, lai nonāktu pie 
viena lēmuma.

Zinātniskais arguments ir apgalvojums, 
kas balstās uz vairākiem mērījumiem vai 
novērotajiem pierādījumiem un sasaista tos 
ar zinātnes faktiem un zināšanām.

5. Atšķir, nosaka Domās, uztverē atdala objektus, faktus, 
procesus, jēdzienus u. c. citu no cita 
pēc kādām pazīmēm.

Saskata atšķirības starp diviem vai vairākiem 
objektiem, faktiem, procesiem, jēdzieniem 
u. c.

6. Definē Norāda konkrēta vārda vai frāzes 
nozīmi.

Raksta vārda vai frāzes precīzu nozīmi vai 
izklāsta informāciju nedaudz plašāk. Tādā 
gadījumā apraksta šīs informācijas raksturu 
un/vai īpašības.

7. Grupē Apvieno objektus, notikumus, idejas ar 
vienādam īpašībām, līdzīgus; formulē 
katras grupas pazīmi.

Apvieno vienā kopā vairākus objektus 
vai parādības pēc kādam dotām pazīmēm 
vai īpašībām.

8. Klasificē Veido saistību, sakarības, pakārtojumu, 
attiecības starp grupām.

Patstāvīgi veido doto objektu vai parādību 
(objektu vai parādību kopas) struktūru.
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Nr. 
p.k.

Rīcības 
vārds

Definīcija/skaidrojums 
(kas jādara skolēnam)

Papildinājums
(kam vēl pievērst uzmanību)

9. Modelē Veido modeli, būvējot vai zīmējot 
paraugu, skici u. tml., lai parādītu, 
kā atšķirīgā mērogā izskatās reālās 
pasaules aspekta vienkāršota versija. 
Veido grafisku, matemātisku 
(simbolisku), fizisku vai verbālu 
reprezentāciju vai arī jēdziena, 
parādības, attiecību, struktūras, 
sistēmas vai reālās pasaules aspekta 
vienkāršotu versiju.

Dabaszinātnēs zinātnieki pēta objektus, 
procesus gan makrolīmenī, gan mikrolīmenī. 
Modeļus izmanto, lai mēģinātu izskaidrot 
novērojumus, formulētu teorijas. Kad kļūst 
pieejami jauni dati, zinātnieki novērtē 
izmantoto modeli un, ja nepieciešams, turpina 
to uzlabot, veicot izmaiņas.
Modeļa mērķi ir
• veicināt izpratni, ignorējot nevajadzīgas 
sastāvdaļas;
• atbalstīt lēmumu pieņemšanu, simulējot 
“kas notiks” scenārijus;
• izskaidrot, kontrolēt un prognozēt 
notikumus, pamatojoties uz iepriekšējiem 
novērojumiem. Tā kā lielākā daļa priekšmetu 
un parādību ir ļoti sarežģīti, modelis satur 
tikai tās iezīmes, kas ir īpaši svarīgas modeļa 
izgatavotāja mērķim.

10. Novērtē Izsaka spriedumu par kādu problēmu, 
nosaka labo vai slikto, veiksmīgo vai 
neveiksmīgo, izmantojot konkrētus 
kritērijus un balstoties uz zināšanām, 
pieredzi, pierādījumiem.

Tā ir uz viedokli balstīta atbilde, kas satur 
argumentus/pierādījumus/skaidrojumu par to, 
kāpēc jūs tā domājat. 

11. Pamato Skaidro domu, minot faktus, datus, 
iemeslus, cēloņus, loģiskus spriedumus. 

Bieži izmanto sniegto informāciju, lai atbildē 
iekļautu pierādījumus.
Pamatojums (pierādījumi – fakti, dati, iemesli, 
cēloņi utt.) atbalsta apgalvojumu, viedokli, 
secinājumu u. c.

12. Piedāvā, 
iesaka 

Dod padomu, ierosina, ko darīt, 
pierādot kā vēlamu (kādam), derīgu, 
piemērotu.

Lai ieteiktu kaut ko, nepieciešams piemērot 
savas zināšanas jaunai situācijai. Jādomā, kas 
jau ir zināms par šo tēmu un kā tas attiecas uz 
situāciju, par kuru tiek jautāts.

13. Plāno Izstrādā plānu, kā kaut kas tiks darīts: 
darbību norises posmu sistēmu, to 
secību un izpildes laiku.

Plānot eksperimentu nozīmē detalizēti 
aprakstīt eksperimentālo metodi, kuru 
izmantos, lai atbildētu uz pētāmo jautājumu.

14. Prognozē Paredz (kaut kā) turpmāko norisi, 
rezultātu, pamatojoties uz konkrētiem 
faktiem.

Pauž, kā notikums vai darbība norisināsies 
nākotnē zināšanu, pieredzes vai pierādījumu 
rezultātā.

15. Salīdzina Sniedz pārskatu par kopīgo un atšķirīgo 
starp diviem (vai vairākiem) objektiem, 
idejām, parādībām, situācijām utt., 
atsaucoties uz abiem (visiem).

Salīdzinot jākomentē gan līdzības, gan 
atšķirības.
Salīdzināšanai ir jāsniedz informācija par 
dotajiem salīdzināmajiem objektiem, idejām, 
parādībām, situācijām utt.
Salīdzināšana jāveic pēc dotajiem vai paša 
izvirzītiem kritērijiem.
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Nr. 
p.k.

Rīcības 
vārds

Definīcija/skaidrojums 
(kas jādara skolēnam)

Papildinājums
(kam vēl pievērst uzmanību)

16. Secina Veido gala spriedumu, pamatojoties uz 
faktiem, vērojumiem, eksperimentiem, 
atzinumiem, citiem spriedumiem, kas 
balstīti uz pieejamo informāciju.

17. Skaidro Sniedz detalizētu pārskatu par to, kā 
vai kāpēc kaut kas ir noticis, norādot 
iemeslus vai cēloņus, lai padarītu to 
saprotamu, zināmu.

Svarīga atbildes daļa ir pamatojums, kas seko 
aiz vārdiem “tāpēc, ka”.
Skaidrošana paredz skolēna analītisku darbību.
Parasti aprakstīt (kas ir noticis) ir vieglāk nekā 
skaidrot (kāpēc tas ir noticis). 
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