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Avīžu ziņa:

Centralizētajā eksāmenā fizikā 

šogad zemākais vērtējums pēdējo 

desmit gadu laikā 
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Kā to var izskaidrot?

Kādi ir cēloņi?
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Eksāmenu rezultātus tieši un netieši ietekmē dažādi faktori:

• Visi izglītojamie kārto vienu eksāmenu, bet mācās pēc dažādām programmām, ar 

atšķirīgu mācību stundu skaitu

• VISC katru gadu eksāmenos 

pakāpeniski samazina reproducējošo uzdevumu skaitu, 

nomaina kāda uzdevumu veidu, saglabājot pārbaudāmo prasmi,

vairāk iekļauj «nestandarta» uzdevumus un uzdevumus ar praktisku ievirzi

• Kritusies skolēnu motivācija iegūt augstus rezultātu, jo augstskolas uzņem gandrīz 

visus vidusskolas absolventus (tikai dažās programmās ir konkurss). 

(no Saeimas Izglītības un zinātnes komisijas sanāksmes 2019.g.septembrī) 

Secinājumi
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• Projekta Skola 2030 ietvaros izstrādāt divu līmeņu eksāmenus.

• Paaugstināt minimālo % slieksni (vismaz līdz 20%).

• Augstskolās neuzņemt reflektantus ar zemiem sasniegumiem CE.

• Attīstīt metodisko atbalstu sniegšanu pedagogu profesionālai izaugsmei.

• Paaugstināt pedagogu prestižu, paaugstinot skolotāju algas konkurējošā līmenī.

• Līdz ar teritoriālo reformu novados organizēt 9.klases valsts pārbaudījumu 

centralizēto vērtēšanu.

• Paaugstināt prasības uzņemšanai vidusskolā.

(no Saeimas Izglītības un zinātnes komisijas sanāksmes 2019.g.septembrī) 

Priekšlikumi
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EIROPAS KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PRESEI

Vājās sekmes matemātikā un dabaszinībās 

Eiropā vēl aizvien ir problēma, kas 

jārisina
Brisele, 2011. gada 16. novembris

Tikai astoņās valstīs (Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Francijā, 

Īrijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Spānijā un Vācijā) ir tādas vispārējās 

stratēģijas dabaszinību apguves veicināšanai, kurās apvienoti 

• mācību plāni (saturs), 

• mācīšanas metodes (praktiskā pielietojuma paņēmieni; 

motivācijas paaugstināšana) un 

• skolotāju tālākizglītība. 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1358_lv.htm

Informatīvais ziņojums „Par pasākumiem matemātikas, dabaszinātņu un 

inženiertehniskās izglītības apguves kvalitātes un sagatavoto speciālistu piedāvājuma 

paaugstināšanā” MK 2013.gada 9.jūlijā, iekļauts arī Izglītības attīstības 

pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam. 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1358_lv.htm
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Mūsdienīga mācību metodiskā nodrošinājuma un izglītības 

apguvei labvēlīgas mācību vides izveide STEM jomas mācību 

priekšmetos un interešu izglītības nodarbībās

3.1. Mācību metodiskā nodrošinājuma pilnveide. 

3.2. Atbalsts ārpusklases (interešu) izglītībai matemātikas, 

dabaszinātņu un inženiertehnisko zinātņu virzienos. 

3.3. Mācību vides, dzīvesvides un IKT (informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas) atbalsta modernizācija vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs.

IZM Informatīvais ziņojums „Par pasākumiem matemātikas, dabaszinātņu un 

inženiertehniskās izglītības apguves kvalitātes un sagatavoto speciālistu piedāvājuma 

paaugstināšanā”
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Atpakaļ uz Zemes
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Kritiskā domāšana

Kurš kubs rindā jāliek kā nākamais?

https://www.criticalthinking.com/critical-thinking-quiz/

Avots: New Jersey Assessment of Skills and Knowledge grade 6

Kāds ir uzdevuma izziņas līmenis? 

Kāda ir grūtības pakāpe?

https://www.criticalthinking.com/critical-thinking-quiz/


1
0

Kura spuldze kvēlos?

Kā tu to noteici?

Cik punktu uzdevums tas ir?

Kurai klasei uzdevums ir derīgs?

Kāds ir izziņas līmenis? 

Kāda ir grūtības pakāpe?

Uzraksti vērtēšanas kritērijus līdz 1 punktam?

Avots: Lārarhandledning 5:3 (Zviedrija)
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Kura spuldze kvēlos?

Kritēriji

• Zina, ka diode vada strāvu tikai vienā, bultiņas norādītajā, virzienā – 1 

punkts.

• Zina, ka maiņstrāva maina polaritāti – 1 punkts.

• Zina, ka, lai diode kvēlotu, ķēdei jābūt noslēgtai – 1 punkts.

• Zina, ka paralēlajā slēgumā strāva sadalās apgriezti proporcionāli 

pretestībai  

• Zina, ka strāva plūst pa īsāko ceļu



1
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Ko rādīs ampērmetrs, ja apmainīs akumulatora polaritāti?

Rezistori ir vienādi, diodes ideālas, ampērmetra pretestību un akumulatora 

iekšējo pretestību neņem vērā. Ampērmetrs rāda 2A. Izveido ekvivalentās 

shēmas un parādi aprēķinu gaitu!

Kritēriji

• Uzzīmē ekvivalento shēmu. Par katru shēmu – 1 punkts. Kopā 2 

punkti.

• Aprēķina kopējo pretestību abos gadījumos – 1 punkts.

• Aprēķina strāvas stiprumu otrajā gadījumā – 1 punkts.

Avots: Krievija, VVE fizikā 2019.g.
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Centralizētie eksāmeni –

• normatīvie pārbaudes darbi

• katra viena skolēna sniegumu salīdzinājumā ar citu skolēnu 

sniegumu tajā pašā plaša satura pārbaudes darbā

• simetriska rezultātu sadalījuma līkne (normālsadalījuma līkne) ar 

vidējo rezultātu 50%.

• uzdevumu grūtības pakāpe 20-80% robežās, izšķirtspēja 20% vai 

vairāk 

Vienmērīga sadalījuma (Gausa) līkne



Centralizētā eksāmena fizikā programma
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Pirmajā daļā ir uzdevumi zināšanu pārbaudei par visām fizikas tēmām. 

Otrajā daļā uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes 

1) saskatīt problēmas, plānot problēmas risinājumu,

2) risināt problēmas, 

3) laboratorijas piederumu lietošanā (virtuāli),

4) veidot detalizētu eksperimenta aprakstu,

5) veikt aprēķinus, 

6) lietot fizikas jēdzienus un simbolus,

7) lietot vizuālo un grafisko informāciju fizikālo procesu un likumsakarību attēlošanā,  

8) izskaidrot fizikālos procesus, 

9) analizēt cēloņsakarības, 

10) analizēt un izvērtēt iegūto informāciju. 

Trešajā daļā uzdevumi pārbauda izglītojamo prasmes 

• skaidrot parādību vai eksperimentu, 

• risināt nestandarta problēmas, 

• plānot eksperimentu, izskaidrot rezultātus un izdarīt secinājumus. 



Fizikas eksāmena uzdevumu avoti 
latviešu valodā
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• K.Oganisjana. Fizikas uzdevumi dzīves situācijās 1. un 2. daļa. Apgāds Zvaigzne ABC, 

1995. 

• Mūsdienīgs mācību process. Fizika 10., 11. un 12.klasei. DZM projekts. ISEC, 2008.

• P.Puķītis. Eksperimentu uzdevumi fizikā vidusskolai. Zvaigzne ABC, 2003.

• L.Burlakovs, M.Kuzņecovs, S.Pavlovs. Vēsturiskā mozaīka fizikas uzdevumos. Insight, 

Rīga, 2002.

• Fizika vidusskolai. Skolotāja grāmata. Lielvārds, 2009.

• A.Cābelis. Atkārto fizikas kursu. 22 temati. 2018. Tiešsaiste. 2018. Zvaigzne ABC.

• L.Juškaite, A.Cābelis. Tiešsaistes testi fizikā 12.klasei. Komplekts. Tiešsaiste. 2018. 

Zvaigzne ABC. maconis.zvaigzne.lv

• https://www.ipi.lu.lv/publikacijas/ TIMSS, OECD uzdevumi.

http://maconis.zvaigzne.lv/
https://www.ipi.lu.lv/publikacijas/


2018./2019.mācību gada centralizētais 
eksāmens fizikā
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• Izvērtēti 1322 izglītojamo darbi

• Piedalījās 23 vērtētāji, tajā skaitā 3 bez pieredzes

• Nesasniedza 5% robežu (nenokārtoja eksāmenu):

latviešu valodā – 26, matemātikā – 228, fizikā – 1, Latvijas un pasaules 

vēsturē – 2

• Pēc standartizācijas sanāksmes vērtēšana jau otro gadu notika tiešsaistē

• Fizikā bija 4 apelācijas, mainījās diviem skolēniem

• Standartkļūda fizikas CE ar 95% varbūtību ir 2,7% jeb 2 punkti



Centralizētais eksāmens fizikā 

17



1
8



19

50%

Bez prof. izglītības iestādēm 46,71%
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37.5%
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53.8%

24.3%43.2%
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Vērtēšanas kritēriji un rezultāti

52,87 %
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Fizika 2019. 1.daļa

8    0-8     .19      .45    .54       A     .19   .04   .49    .54   *

B     .61   .77   .37   -.38  

C     .05   .06   .02   -.08  

D     .14   .12   .12   -.03

Kritērijs: zina, ka miera stāvoklī rezultējošais spēks ir nulle. 

8.uzdevums, 18%  
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Vērtēšanas kritēriji un rezultāti

21    0-21    .21      .15    .19       A     .21   .17   .32    .19   *

B     .40   .37   .47    .08  

C     .24   .23   .16   -.10  

D     .14   .23   .04   -.22

Kritērijs: zina, kas ir periods; saprot, kā notiek kondensatora pārlādēšanās 

Avots: L.Juškaite, A.Cābelis. Tiešsaistes testi fizikā 12.klasei. Komplekts. Tiešsaiste. 2018. 
Zvaigzne ABC, 104.temats 18.uzd.. 

21.uzdevums, 21%
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Vērtēšanas kritēriji un rezultāti

5    0-5     .30      .45    .44       A     .30   .11   .57    .44   *

B     .32   .29   .31   -.03  

C     .25   .38   .09   -.27  

D     .12   .20   .03   -.21 

Avots: TIMSS vidējais 34% 156.lpp., CE fizika 2006. uzd. 2.2.

5.uzdevums, 30%

Kritērijs: 
Zina, ka bezsvara stāvoklī ķermenis nespiež uz pamatni un neizstiepj iekari – 1 punkts.
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Vērtēšanas kritēriji un rezultāti

7    0-7     .31      .48    .45       A     .45   .62   .22   -.34  

B     .22   .25   .18   -.08  

C     .31   .10   .58    .45   *

D     .02   .02   .01   -.03 

Avots: A.Cābelis. Atkārto fizikas kursu. 22 temati. 2018. Tiešsaiste. 2018. Zvaigzne ABC.
A.Cābelis. Testi. 26.temats. 12.uzdevums. Tiešsaiste. 2019?. Zvaigzne ABC. 

7.uzdevums, 31%

Kritērijs: 
Zina, ka mijiedarbībā spēki ir vienādi – 1 punkts.
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Vērtēšanas kritēriji un rezultāti

38,99 %38,47 %

20,83 %

38,55 %

15,10 %

34,05 %

21,91 %
27,86 %

16,49 %

48,65 %

30,25 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vidēji

Fizika 2019. 2.daļa

Avots: P.Puķītis. Fizika 10.kl. 71.lpp.

1.uzdevums, 38,99%

Kritērijs: 
Saista ūdens strūklas ātruma atšķirības ar ūdens staba spiediena atšķirībām – 1 punkts.
Skaidro lidojuma tāluma atšķirības ar brīvās krišanas sakarībām (laiks) un horizontāli 
mesta ķermeņa sakarībām (lidojuma tālums) – 1 punkts.
Paskaidro par nepareizajām trajektorijām un uzzīmē “pareizās” trajektorijas – 1 punkts.



27

Vērtēšanas kritēriji un rezultāti

1.uzdevums, 38,99%
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Vērtēšanas kritēriji un rezultāti

2.uzdevums, 38,47%

Kritērijs: 
Izsaka ātrumu metros sekundē un norāda visu lielumu mērvienības – 1 punkts.
Novērtē attālumu starp diviem izciļņiem robežās 0,20 m ... 0,33 m un izsaka 
laiku, kamēr veic šo attālumu, robežās 0,008 s ... 0,013 s – 1 punkts.
Aprēķina frekvenci un iegūst rezultātu robežās 125 Hz ... 77 Hz – 1 punkts.
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Vērtēšanas kritēriji un rezultāti

3.uzdevums, 20,83%

Kritērijs: 
Aprēķina atmosfēras spiediena starpību, ja augstuma starpība ir 2,5 m – 1 punkts.
Aprēķina asins staba radīto spiedienu pēc formulas vai mērījumiem, ja augstuma 
starpība ir 2,5 m – 1 punkts.
Secina par atmosfēras spiediena un asins spiediena starpību sirdī un smadzenēs vai 
secina, ka atmosfēras spiediens ir mazs salīdzinājumā ar asins spiedienu – 1 punkts.
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Vērtēšanas kritēriji un rezultāti

4.uzdevums, 38,55%

Kritērijs: 
Nosaka atommasu un elementa kārtas numuru – 1 punkts.
Nosaka, kuri elementi ir viena un tā paša ķīmiskā elementa izotopi – 1 punkts. 
Nosaka, kuriem elementu kodoliem ir aptuveni vienāda masa – 1 punkts.



31

Vērtēšanas kritēriji un rezultāti

Kritērijs: 
Zina, ka metāla čaulītē ir pozitīvi un negatīvi lādiņi, kas izvietojušies haotiski – 1 punkts.
Zina, ka negatīvie lādiņi pārvietojas čaulītē uz pozitīvi lādētā stienīša pusi – 1 punkts.
Skaidro čaulītes pievilšanos pie stienīša ar pozitīvo un negatīvo lādiņu dažādajiem attālumiem no stienīša 
– 1 punkts.

5.uzdevums, 15,10%
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Vērtēšanas kritēriji un rezultāti

6.uzdevums 36,05%

Kritērijs: 
Grupas M rezultātus skaidro ar virknes slēguma sakarībām vai arī izmantojot slēguma shēmu – 1 
punkts.
Grupas N rezultātus skaidro ar paralēlā slēguma sakarībām vai arī izmantojot slēguma shēmu – 1 
punkts.
Piezīme: ja skolēns nosaucis slēgumus bez pamatojuma, tad iegūst 1 punktu par abiem uzdevumiem.
Grupas K rezultātus skaidro ar skolēna neprasmi mērīt spriegumu vai ar ķēdes elementu bojājumiem –
1 punkts. 
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Vērtēšanas kritēriji un rezultāti

7.uzdevums, 21,91%

Kritēriji

Saskaņo fizikālo lielumu mērvienības – 1 punkts.
Aprēķina indukcijas EDS uz pasažieru vilciena vienas ass riteņiem – 1 punkts.
Paskaidro, vai EDS uz kravas vilciena ass samazinās vai palielinās salīdzinājumā 
ar EDS uz pasažieru vilciena ass – 1 punkts.
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Vērtēšanas kritēriji un rezultāti
8.uzdevums 27,86%

Kritēriji
8.1. Analizē situāciju un norāda divus iespējamos pētījumus – 1 punkts.
8.2. Norāda atkarīgo lielumu izvēlētajā pētījumā – 1 punkts.
Norāda neatkarīgo un vismaz vienu fiksēto lielumu izvēlētajā pētījumā – 1 punkts.
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Vērtēšanas kritēriji un rezultāti

9.uzdevums, 16,49%

Kritērijs: 
Pamatojumā izmanto gaismas laušanas likumu vai laušanas koeficienta definīciju vai 
definīcijas izteiksmi – 1 punkts.
Zina, ka gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā ir lielākais dabā iespējamais ātrums – 1 
punkts.
Formulē argumentus, kāpēc absolūtā gaismas laušanas koeficienta vērtība nekad nav 
mazāka par viens – 1 punkts. 
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3.daļa

17,01 %

12,91 %

31,07 %

21,42 %

1 2 3 vidēji

Fizika 2019. 3.daļa
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3.daļa. 1.uzdevums.

1.uzdevums, 17,01% 

Kritērijs: 
Zina, ka augsts spriegums elektropārvades līnijās nav saistīts ar elektroenerģijas piegādes ātrumu 
– 1 punkts.
Zina, ka spriegumu paaugstina, lai samazinātu zudumus elektropārvades līnijās – 1 punkts.
Pamato ar likumsakarībām, ka, paaugstinot spriegumu N reizes, izmantojot transformatoru, 
tikpat reižu samazinās strāvas stiprums – 1 punkts. 
Pamato ar likumsakarībām, piemēram, izmantojot Džoula Lenca likumu, ka, samazinot strāvas 
stiprumu, zudumi elektropārvades līnijās ievērojami samazinās – 1 punkts. 
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3.daļa. Skolēna atbilde.
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3.daļa. 2.uzdevums.

1.uzdevums, 12,91% 
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3.daļa. 2.uzdevums. Kritēriji.

Kritērijs: 
Iespējami vairāki būtiski atšķirīgi risināšanas veidi
1.variants. Uzraksta potenciālās enerģijas aprēķina formulu – 1 punkts.
Uzraksta kinētiskās enerģijas aprēķina formulu – 1 punkts.
Lieto enerģijas nezūdamības likumu – 1 punkts. 
Uzraksta izteiksmi klucīša paātrinājuma un ātruma aprēķināšanai – 1 punkts.
Aprēķina siltuma daudzumu – 1 punkts. 

Kritērijs: 
2.variants. Uzzīmē zīmējumu un attēlo visus spēkus – 1 punkts.
Uzraksta otro Ņūtona likumu projekcijām – 1 punkts.
Uzraksta izteiksmi klucīša paātrinājuma aprēķināšanai – 1 punkts.
Uzraksta izteiksmi berzes spēka darba aprēķināšanai – 1 punkts.
Aprēķina siltuma daudzumu – 1 punkts. 
Piezīme: nesamazināt vērtējumu, ja skolēns izmantojis g = 10 m/s2.
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3.daļa. 2.uzdevums. 

Risinājuma piemērs
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3.daļa. 3.uzdevums.

Kritēriji

Avots: Fizikas konspekti 36.lpp.

1.uzdevums, 31,07% 
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3.daļa. 3.uzdevums. 

Vērtēšanas kritēriji 

Kritērijs: 
Iespējami vairāki būtiski atšķirīgi risināšanas veidi
1.variants
Uzraksta atkarīgo (mainīgo) lielumu – masa vai svars – norāda, ka to nosaka ar svariem – 1 
punkts.
Norāda neatkarīgo lielumu (vēja ātrums) un kā to var izmērīt tiešā vai netiešā mērīšanā – 1 
punkts.
Norāda neatkarīgo lielumu (temperatūra) un kā to var izmērīt – 1 punkts.
Norāda vismaz divus fiksētos lielumus katrā no eksperimentiem – 1 punkts.
Eksperimenta gaitas aprakstā ietverti atkarīgais, neatkarīgais un fiksētais lielums – 1 punkts.
Uzraksta, ka eksperimentā nosaka atkarīgo lielumu atkārtoti pēc noteikta laika. Salīdzina abu 
eksperimentu rezultātus – 1 punkts. 
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3.daļa. 3.uzdevums. 

Risinājuma piemērs
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Eksāmenu rezultātus tieši un netieši ietekmē dažādi faktori:

• Visi izglītojamie kārto vienu eksāmenu, bet mācās pēc dažādām programmām, ar 

atšķirīgu mācību stundu skaitu

• VISC katru gadu eksāmenos 

pakāpeniski samazina reproducējošo uzdevumu skaitu, 

nomaina kāda uzdevumu veidu, saglabājot pārbaudāmo prasmi,

vairāk iekļauj «nestandarta» uzdevumus un uzdevumus ar praktisku ievirzi

• Kritusies skolēnu motivācija iegūt augstus rezultātu, jo augstskolas uzņem gandrīz 

visus vidusskolas absolventus (tikai dažās programmās ir konkurss). 

• Ārkārtīgi vājās matemātikas prasmes

Secinājumi
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• VISC katru gadu publicē vismaz divus metodiskos materiālus par eksāmena 

rezultātiem un ieteikumus turpmākajam darbam

• VISC speciālisti tikšanās reizēs ar mācību priekšmetu skolotājiem skaidro 

pārbaudes darbu rezultātus, sniedz konsultācijas, metodisko atbalstu.

• No 2019.gada izglītības iestādes pārstāvjiem ir iespēja redzēt savas skolas 

rezultātus par eksāmena uzdevumiem (līdz šim tikai daļu rezultātus)

• VISC publicē CE vērtēšanas kritērijus savā mājaslapā.

• Skolotāju profesionālās pilnveides semināri, kursi

Metodiskais atbalsts
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• Projekta Skola 2030 ietvaros izstrādāt divu līmeņu eksāmenus.

• Paaugstināt minimālo % slieksni (vismaz līdz 20%).

• Augstskolās neuzņemt reflektantus ar zemiem sasniegumiem CE.

• Attīstīt metodisko atbalstu sniegšanu pedagogu profesionālai izaugsmei.

• Paaugstināt pedagogu prestižu, paaugstinot skolotāju algas konkurējošā līmenī.

• Līdz ar teritoriālo reformu novados organizēt 9.klases valsts pārbaudījumu 

centralizēto vērtēšanu.

• Paaugstināt prasības uzņemšanai vidusskolā.

Priekšlikumi



12.10.2019.

austris.cabelis@visc.gov.lv

Paldies par uzmanību!
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Cik liela ir ekvivalentā pretestība?

Cik stipra strāva plūst ķēdē?


