
 

Kā sagatavoties eksāmeniem ar www.uzdevumi.lv 
 

Gatavošanās posms 2019./2020. mācību gada eksāmeniem var būt īpaši satraucošs, jo vēl ir daudz 

neatbildētu jautājumu un neskaidrību par pārbaudījumu norisi un formu. Lai atbalstītu skolēnus šajā 

sarežģītajā laikā, esam sagatavojuši ieteikumus, kā izmantot Uzdevumi.lv un tā sniegtās iespējas, 

gatavojoties eksāmeniem. 

 

Sagatavojies mācību procesam 

Pirms uzsāc mācīšanos, ir svarīgi iekārtot ērtu un klusu mācību vidi, kur varēsi mierīgi un netraucēti 

koncentrēties zināšanu nostiprināšanai. Tāpat gatavošanās procesā pastiprināta uzmanība ir jāpievērš 

sava miega kvalitātei - ej gulēt laicīgi, pirms miega izvairies no lūkošanās mobilā telefona ekrānā un 

mēģini izgulēties vismaz 8 stundas, lai Tavs prāts būtu atpūties un gatavs darbam. 

 

Izveido mācību plānu 

Lai efektīvi nostiprinātu savas zināšanas pirms eksāmeniem, gatavošanās process jāuzsāk laicīgi un 

pakāpeniski. Sastādi savu mācību plānu - apkopo eksāmenu sarakstu, kuriem Tev jāgatavojas, un 

ieplāno dienas un laiku, ko veltīt mācībām. Uzdevumi.lv ir atrodams 9. un 12. klases eksāmenu saraksts 

ar saitēm uz treniņuzdevumiem, kas palīdzēs gatavošanās posmā: 

Atvērt eksāmenu sarakstu 

 

Risini eksāmenu treniņuzdevumus 

Bieži satraukuma iemesls ir neziņa, ko īsti gaidīt no eksāmeniem un kam būt gatavam. Uzdevumi.lv 

piedāvā skolēniem iespēju izmēģināt un risināt eksāmenu treniņuzdevumus, kas papildināti ar dažādām 

variācijām, kā arī pareizo atbilžu skaidrojumiem, kas ļaus padziļināti nostiprināt savas zināšanas. 

Eksāmenu treniņuzdevumi pieejami tādos priekšmetos kā latviešu valoda, matemātika, angļu valoda un 

daudzos citos. 

 

Atkārto mācību tēmas 

Atkārtošana - zināšanu māte, tieši tāpēc papildus treniņam pirms eksāmeniem noteikti noderēs atkārtot 

arī dažādas mācību tēmas, kas skolā apgūtas gadu gaitā. Vienkopus tēmas dažādos mācību 

priekšmetos vari apskatīt Uzdevumi.lv sadaļā “Virtuālā skola”. 

 

Nedari vairākas lietas vienlaicīgi 

Mācoties ir svarīgi saglabāt uzmanību un koncentrēšanos, tāpēc nav laba doma reizē čatot ar draugiem 

vai aplūkot jaunākās Instagram bildes. Uzstādi sev noteikumu, ka mācību laikā sociālos tīklus 

neizmantosi! Tas palīdzēs Tev kvalitatīvāk apgūt nepieciešamās tēmas un patērēt mazāk laika mācībām. 

  

Informācijai: Eksāmenu treniņuzdevumi un uzdevumu skaidrojumi portālā ir pieejami lietotājiem ar aktīvu 

PROF pakalpojumu. Savukārt tēmas latviešu valodā, matemātikā un citos skolas mācību priekšmetos 

1.-12. klasei ir pieejamas bez maksas. 

 

Vēlam veiksmi un ticam, ka jums viss izdosies! 

https://www.uzdevumi.lv/jaunumi/2020/zinas-04l-2020/eksamenu-treningrafiks-9-un-12-klasei?utm_campaign=relize-skolu-majaslapam-eks2020&utm_medium=school-website&utm_source=release-text&utm_content=grafiks1
https://www.uzdevumi.lv/p/valsts-eksameni-un-ieskaite-latviesu-valoda?utm_campaign=relize-skolu-majaslapam-eks2020&utm_medium=school-website&utm_source=release-text&utm_content=latvval-eks
https://www.uzdevumi.lv/p/valsts-eksameni-un-ieskaites-matematika?utm_campaign=relize-skolu-majaslapam-eks2020&utm_medium=school-website&utm_source=release-text&utm_content=matem-eks
https://www.uzdevumi.lv/p/valsts-eksamens-anglu-valoda?utm_campaign=relize-skolu-majaslapam-eks2020&utm_medium=school-website&utm_source=release-text&utm_content=angval-eks
https://www.uzdevumi.lv/jaunumi/2020/zinas-04l-2020/eksamenu-treningrafiks-9-un-12-klasei?utm_campaign=relize-skolu-majaslapam-eks2020&utm_medium=school-website&utm_source=release-text&utm_content=grafiks2
https://www.uzdevumi.lv/p?utm_campaign=relize-skolu-majaslapam-eks2020&utm_medium=school-website&utm_source=release-text&utm_content=vs
https://www.uzdevumi.lv/prof?utm_campaign=relize-skolu-majaslapam-eks2020&utm_medium=school-website&utm_source=release-text&utm_content=prof

