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Pārbaudes darbu statistika
Kārtotāji/ Ekonomika
izpildes %

Vēsture 12

Matemātika

2018

1020 /72% 4792 / 40%

13 899

2017

1049 / 71

4484 / 41.5

13 335

2016

1050 / 70,6 4658 / 41,9

14 185

2011

3056

20 498

7585
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Latvijas un pasaules vēsture
12.klasei (2018)

Skolu tips

Izpildes %

Skolēni

Vidusskolas

57.6

395

Valsts ģimnāzijas

71.1

136

Ģimnāzijas

73.9

37

Vakarskolas

38.1

244

36.9

3972

40

4658

...

Profesionālās skolas
Kopā
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Latvijas vēsture 9.klasei
Vērtēti 15 570 darbi
Izpildes %:
Kopā 67,02%
latviešu: 67,20%
mazākumtautību: 66,94%
1. daļa 70,56%
2. daļa 70 %
3. daļa 53,03%
Valoda: 2019. – darbi tikai latviešu valodā
2020. – atbildes tikai latviešu
valodā
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Darba procesam

www.visc.gov.lv :
• Uzdevumu bāze sākot no 2009.gada
• Statistika (salīdzināt ar savas skolas, novada rezultātiem, VPIS sistkatra skola)
• Metodiskie ieteikumi: 9.klases eksāmenam, argumentētam
pārspriedumam, stundu vadīšanai, attēli u.c., speciālā izglītība
• Eksāmena programma (katra mācību gada janvāra sākumā)
• Eksāmena darbības norises laiki
• Darbs ar talantīgajiem skolēniem (olimpiādes, ZPD)
Muzeju pedagoģiskais piedāvājums (darba lapas, ceļojošās izstādes u.c.)
Latvijas arhīvu materiāli
VSB mājas lapa
........
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Kā mācību procesā, programmas ietvaros
gatavoties eksāmenam.

1.daļa.
Uzdevumu analīze:
• kompilēt iepriekšējo gadu viena tipa
uzdevumus, analizēt kas tiek pārbaudīts,
• saprast uzbūves principus,
• prognozēt tēmu grupas,
• atrast atslēgas vārdus
2. daļa. Darbs ar dažādiem informācijas avotiem:
tekstiem, fotogrāfijām, karikatūrām, statistiku
u.tml.
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2.daļa
• Analizējot iepriekšējo gadu darbus, saprast uzdevumu
veidošanas principus:
• Izprast kas un kad – vēstures periods par kuru ir
materiāls
• Kompleksie uzdevumi:
 atrast konkrētas lietas (faktus, cēloņus, sekas) tekstā
 analizēt (vēsturisko situāciju – kontekstu; cēloņus;
sekas; vērtēt- savu viedokli, pamatot, parādot
vēsturiskās situācijas izpratni )
 salīdzināt informāciju tekstos, vai tekstus ar attēliem
vai statistiku – konkrēts fakts un secinājumi.
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3.daļa Latvijas vēsture 9.klasei
• Pirms jebkura darba iepazīstināt, ar vērtēšanas
kritērijiem, analizēt tos

• Izdarot tēmas izvēli– saprast, par ko ir jautājums
(laiks, vēsturiskais fons, aspekts)
• Fakts, jēdziens, cēlonis, sekas, vēsturiskās personības
• Pārrunāt aktuālākos vēsturiskos notikumus, mācīt
izmantot personisko pieredzi, personisko viedoklipamatot ar faktiem
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Vidusskolas 3.daļas tēmas 2011-2018
Periods/vieta
Aizvēsture,
Senie laiki,
Viduslaiki

Jaunie laiki

20./21.gs.

Latvija

Pasaule

Latvijas kristianizācija (2012)
Vācu kultūras ietekme viduslaiku un jauno laiku Latvijas vēsturē (2014)
Analizē izmaiņas Latvijas teritorijā pēc Livonijas kara. (2016)
Analizē, kā Krusta kari ietekmēja Baltijas reģiona attīstību (2017)

Kristīgā ticība un baznīca viduslaikos (2011)
Kā Krusta kari ietekmēja Eiropas attīstību (2013)
Analizē antīkā pasaules sasniegumu aktualitāti mūsdienās
(2018)

Sabiedrības modernizācija Latvijas teritorijā 19.gs. (2011)
Jaunlatviešu devums Latvijas nācijas izveidē (2013)
Latvijas atšķirīgo kultūrvēstures novadu rašanās (2014)
Izvēlies vienu no Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem (Kurzeme,
Zemgale, Sēlija, Vidzeme, Latgale) un raksturo tā vēsturiskās attīstības
īpatnības. (2015)
Analizē Kurzemes un Zemgales hercogistes attīstību jaunajos laikos
(2018)

Nacionālisma izpausmju daudzveidība Eiropā 19.gs. (2012)

Starptautiskā ietekme Latvijas valstiskuma atjaunošanā (2011)
1919.g.notikumi Latvijā: iespējamie valstiskuma attīstības varianti (2012)
LTF loma LR neatkarības atjaunošanā (2013)
Analizē Latvijas Tautas frontes organizētās akcijas „Baltijas ceļš” nozīmi
Latvijas vēsturē. (2015)
Analizē latviešu strēlnieku lomu Pirmā pasaules kara norisēs.(2016)
Izskaidro kuras pazīmes liecina, ka Padomju Latvijā trūka
demokrātija.(2016)
Analizē, kādas sekas Latvijas iedzīvotājiem radīja Otrais pasaules karš
(2017)
Analizē nacionālo minoritāšu lomu Latvijas Republikā 20.gs.20.-30.gados
(2018)

Dažādi viedokļi par Otrā pasaules kara sākumu (2011)
Komunistiskās sistēmas sabrukums Austrumeiropā: cēloņi un
sekas (2012)
ES paplašināšanās cēloņi un izpausmes (2013)
Lielvalstu loma Pirmā pasaules kara izraisīšanā (2014)
Aukstā kara ietekme uz mūsdienu pasauli (2014)
Analizē emancipācijas procesus 20.gadsimtā. (2015)
Analizē starptautiskās organizācijas NATO izveidošanos un
lomu mūsdienu pasaulē (2017)
Analizē totalitāro režīmu veidošanās apstākļus Eiropā
20.gadsimtā (2018)

Analizē, kādas bija Renesanses laikmeta izpausmes.(2015)
Lielās franču revolūcijas un Napoleona laikmeta ietekme
Eiropā.(2016)
Analizē absolūtisma veidošanos Eiropas valstīs 17.018.gs.(2017)
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