
Iestājpārbaudījums (vidusskola – 11., 12.klase) 

Iestājpārbaudījuma programma 

Iestājpārbaudījuma mērķis 

Novērtēt izglītojamo zināšanu un prasmju kopumu, atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 3. 

septembra noteikumu Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un 

vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” prasībām mācību priekšmetu standartos 

Svešvaloda, Latviešu valoda un Matemātika 

Iestājpārbaudījuma adresāts 

Iestājpārbaudījumu veic pretendenti, atbilstoši Rīgas valsts vācu ģimnāzijas Uzņemšanas kārtībai 

(16.03.2021.) uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās 11. un 12.klasē 

Darba uzbūve 

Darbs veidots latviešu valodā (izņemot svešvalodas daļu), tam ir viens variants. Izpildei 

paredzētais laiks ir 90 minūtes.  

Iestājpārbaudījuma darba daļu īpatsvars un izpildei paredzamais laiks. 

Daļa Izpildes laiks, 

min 

Svešvaloda 20 

Matemātika 20 

Latviešu valoda 20 

2.daļa (spec.) 30 

 

Uzdevumu veidi: 

Atbilžu izvēles, ievietošanas/savietošanas, tukšo vietu aizpildīšanas, apgalvojumu analīze, 

atbildes izvēles pamatojums, aprēķina uzdevumi, tekstveide 

 

Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot iestājpārbaudījuma laikā. 

Darbs veicams ar zilas vai melnas krāsas pildspalvu. Pie izglītojamajiem no brīža, kad ir pieejams 

pārbaudījuma materiāls līdz pārbaudījuma beigām, nedrīkst atrasties saziņas un informācijas 

apmaiņas ierīces. 

Kopā ar darbu skolēni saņem CE matemātikas formulu lapu, dabaszinātnēs – nepieciešamās 

tabulas. 

Vērtēšanas kārtība 

Iestājpārbaudījumu vērtē saskaņā ar iestājpārbaudījuma komisijas izstrādātiem vērtēšanas 

kritērijiem.  

  



Iestājpārbaudījuma saturs: 

Svešvaloda (angļu valoda) 1. daļa 

11. klase: Tiek pārbaudīts valodas lietojums sekojošu tēmu ietvaros: 

 Atšķir tagadnes laikus. 

 Atšķir pagātnes laikus. 

 Zina un lieto would un used to formu. 

 Izprot vienkāršās pagātnes un saliktās tagadnes atšķirības. 

 Zina un lieto salikto ilgstošo tagadni. 

 Prot veidot nākotnes laikus izmantojot will, going to. 

 Zina un lieto ilgstošo un salikto nākotni. 

 Izprot un lieto netiešo runu. 

 Izprot un lieto darbības vārdu formas ar –to un –ing. 

 Zina un lieto vietniekvārdus pareizos locījumos.  

 Izprot un lieto nenoteiktos vietniekvārdus ar some-,any-, no-. 

 Prot lietot darbības vārdus ar prievārdiem about, off, to, at, on, in, to . 

 Prot veidot un lietot ciešamo kārtu. 

 Saprot un lieto have something done konstrukciju.  

 Prot lietot in, at, on, laika prievārdus.  

 Prot veidot un lietot 0,1,2,3 kondicionāli. 

12.klase: Tiek pārbaudīts valodas lietojums sekojošu tēmu ietvaros: 

 Vārdu veidošana izmantojot priedēkļus. 

 Zina un lieto pareizi gramatiskos laikus, lai izteiktu ieradumus, ierastas darbības un 

uzvedību. 

 Salikteņu veidošana izmantojot īpašības vārdus, apstākļa vārdus un darbības vārdus. 

 Izteicieni ar apstākļa vārdiem vai prievārdiem, lai veidotu jaunas nozīmes. 

 Vienkāršās un saliktās gramatiskās tēmas tagadnē un pagātnē. 

 Zina un lieto nākotne pagātnē. 

 Atšķir un lieto salikto tagadni un salikto ilgstošo tagadni. 

 Veido pareizi teikumus, ja ir divi darbības vārdi pēc kārtas (Verb patterns). 

  



 

Svešvaloda (vācu valoda), 1. un 2.daļa (kārto 12.klase ar padziļinātu vācu valodas apguvi) 

Tiek pārbaudīts valodas lietojums sekojošu tēmu ietvaros: 

Jaunas komunikācijas formas. Vārdu kārtība teikumā: akuz., dat. 

Digitālā diēta. Vārdu veidošana 

Attiecības. Cilvēki, kuriem līdzināties. Vārdu kārtība teikumā: apstākļa vārdi 

Jaunieši mūsdienās.  Cēloņa apstākļa palīgteikumi 

Cilvēki ar invaliditāti. Cēloņa apstākļa prepozīcijas 

Dzimtene. Valoda. Nosacījuma palīgteikumi 

Migrācijas pieredze. Nosacījuma prepozīcijas 

Ūdens patēriņš. Divdaļīgie saikļi 

Nākotnes plāni. Laika apstākļa palīgteikumi 

Pilsētas vide un attīstības plāns. Laika apstākļa prepozīcijas 

Veselīgs uzturs. Netiešā runa 

Tehnika un zinātnes sasniegumi. Seku apstākļa palīgteikumi un vārdi 

Velosipēds- alternatīvs satiksmes 

līdzeklis. 

Attieksmes palīgteikumi 

Biškopība. Lietvārda, darbības vārda savienojumi 

Sabiedrība. Brīvprātīgs darbs. Nolūka apstākļa palīgteikumi 

Digitalizācijas plusi, mīnusi. Prepozīcijas ar ģen. 

Senioru dzīves standarts. Lietvārdu veidošana no darb. v. 

Ekstrēmie sporta veidi. Lokālās prepozīcijas 

Veselība. Saaukstēšanās slimības. Ierobežojuma palīgteikumi 

Ekonomika un reklāma. Palīgteikumi ar nenoteiksmi 

Profesionālā izglītība. Darbības vārda ciešamā kārta 

Studiju iespējas. Ciešamās kārtas dažādās formas 

 

Latviešu valoda, 1.daļa 

Ortogrāfija: vārdformu pareizs gramatiskais un stilistiskais lietojums; 

Interpunkcija: pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos, savrupinājumu atdalīšana, 

vienlīdzīgu teikuma locekļu, iespraudumu atdalīšana; 

Tekstveide: prasme izteikt argumentētu, strukturētu viedokli. 

  



 

Matemātika, 11. klase, 1. un 2.daļa (kārto 11.klase, Ekonomika un uzņēmējdarbība) 

1. Vektori. Vektora jēdziens. Vektoru saskaitīšana, atņemšana, reizināšana ar skaitli. Vektora 

koordinātas, vektora modulis, darbības ar vektoriem koordinātu formā. 

 

2. Funkcijas jēdziens. Funkcijas definīcija. Pamatfunkciju un trigonometrisko funkciju veidi. 

Funkciju definīcijas un vērtību apgabala noteikšana. Funkciju pētīšanas plāns. 

 

3. Kopas. Kopas jēdziens. Darbības ar kopām. 

 

4. Leņķa jēdziena paplašinājums un trijstūris. Pagrieziena leņķis. Trigonometrisko funkciju 

vērtības. Sinusu teorēma. Kosinusu teorēma. Trijstūra laukuma aprēķināšana.  

 

5. Saknes un to īpašības. Darbības ar saknēm. Sakņu identiski pārveidojumi. Pakāpes ar negatīvu 

un daļveida kāpinātāju. 

 

6. Skaitļu virknes. Skaitļu virknes uzdošanas veidi. Aritmētiskā progresija. Ģeometriskā 

progresija. 

 

7. Racionālas algebriskas izteiksmes un vienādojumi. Racionālas izteiksmes definīcijas apgabals. 

Darbības ar racionālam izteiksmēm. Daļveida racionāli vienādojumi, to atrisināšana. 

 

8. Riņķi un daudzstūri. Ar riņķa līniju saistītie leņķi. Riņķa līnijā ievilkti un apvilkti trijstūri, 

četrstūri un citi daudzstūri. 

 

Matemātika, 12. klase 

1. daļa 

 Vektori. Vektora saskaitīšana, atņemšana, to koordinātas. 

 Funkcijas. Aprēķina funkcijas vērtību. 

 Planimetrija. Četrstūri. Trijstūri. Apvilkts un ievilkti daudzstūri. 

 Logaritma vērtības aprēķināšana. 

 Virknes. Nosaka virknes elementu vērtību. 

 Kombinatorika. Izvēļu skaita noteikšana. Varbūtības aprēķināšana. 

 Trigonometrija. Trigonometrisks vienādojums. Funkcijas vērtības noteikšana. 

2. daļa (kārto 12.klase ar padziļinātu matemātikas apguvi) 

 Algerbriskas nevienādības. Daļveida nevienādības.  

 Kombinatorika. Izvēļu skaita noteikšana. Varbūtības aprēķināšana.  

 Trigonometrija. Trigonometrisku vienādojumu atrisināšana. 

 Stereometrija. Kuba/prizmas elementi, pilnas virsmas laukums, tilpums. Divplakņu kakts, 

3PT, sinusu un kosinusu teroēmas. 

  



 

Dabaszinātnes, 2.daļa (kārto 12.klase, ar padziļinātu dabaszinātņu apguvi) 

 

Bioloģija:  

Mācību grāmata: L. Sausiņa. Bioloģija vidusskolai 3. daļa, sērija” Nāc!’ Zvaigzne ABC, 2008. 

. 

1. Šūnu uzbūve un funkcijas. Eikariotu šūnas organoīdi un to funkcijas. Prokariotu šūnas 

uzbūve. Palielinājuma aprēķināšana 

2. Audi – šūnu diferencēšanās rezultāts. Auga audu daudzveidība un šūnu pazīmes. 

Dzīvnieka audu daudzveidība un šūnu pazīmes. Cilmes šūnas. 

3. Šūnu ķīmiskais sastāvs.  Ūdens un sāļu loma organismos. Ogļhidrātu, lipīdu un olb.vielu 

daudzveidība organismos un to nozīmes aspekti 

4. Nukleīnskābes un to loma olb.vielu biosintēzē. DNS un RNS uzbūve. Transkripcija un 

translācija. Mutācijas un to cēloņi. 

5. Šūnu vielmaiņas norises. Fotosintēze un šūnu enerģētiskā vielmaiņa. Gaismas un tumsas 

fāžu norises. Šūnu elpošana – aerobā un anaerobā. 

6. Šūnu dalīšanās. Mitoze, tās nozīme un fāzes, Mejoze. Gametoģenēze. Gametu uzbūve  

saistībā ar to funkcijām. 

7. Pazīmju iedzimšana. 

Iedzimtība un mainība-kā organisma pamat pazīmes ģenētikā.  Monohibrīdās krustošanas 

likumsakarības (pilnīga dominēšana, nepilnīga dominēšana, ar dzimumu saistītā 

iedzimšana, kodominance). Dihibrīdā krustošana. Ciltskoka sastādīšana un analīze. 

 

Ķīmija:  

Mācību grāmata: Āris Kaksis, Uldis Bergmanis, Velga Kakse. Ķīmija 11. klasei, Lielvārds, 

2010.Pieejama vietnē soma.lv. 

1. Metālu vispārīgs raksturojums un iegūšana. 

2. Metālu un to savienojumu ķīmiskās īpašības. Metālu ķīmiskā aktivitāte. Metālu 

savienojumu amfotērās īpašības. Komplekso savienojumu veidošanās. 

3. Nemetālu īpašības un izmantošana. Nemetālu oksidēšanas pakāpes veidošanās 

skaidrojums balstoties uz atoma elektronformulas un tās grafiskā attēlojuma. 

Stehiometriskās shēmas sastādīšana un aprēķini pēc stehiometriskās shēmas. 

4. Neorganisko vielu daudzveidība un pārvērtības dabā. Metālu korozija. Ķīmisko 

elementu slāpekļa un oglekļa aprite dabā. 

5. Ogļūdeņražu uzbūve un nomenklatūra. Organiskās vielas un organiskā ķīmija. 

Piesātinātie ogļūdeņraži, homologu rinda, izomērija , nomenklatūra. 

Nepiesātinātie un aromātiskie ogļūdeņraži, molekulas uzbūve, izomērija, 

momenklatūra. 

6. Ogļūdeņražu reakcijas. Degšanas reakcijas. 

 

Vēsture un sociālās zinātnes, 2.daļa (kārto 11.klase, Starptautiskās attiecības) 

 

Tiek pārbaudītas zināšanas un prasmes kursa Vēsture un sociālās zinātnes I šādu tēmu ietvaros: 

Latvijas un pasaules vēsture: indivīds, sabiedrība, saimniecība  



Valsts pārvalde Senajos laikos un viduslaikos 

Veicamie uzdevumi –  

 atbilžu izvēles: notikumi, fakti, personas, cēloņsakarības 

 argumentēts pārspriedums (struktūra, jēdzieni, fakti, personu raksturojums, secinājumi) 

 


