Iedrošināšanas tests
1. Dzimums
a) 20.03.1965.
c) vīrs/ sieva

b) vīrietis/ sieviete
d) krievs/ krieviete

2. Dzimšanas vieta
a) Kijeva
c) 240482-13002

b) no rīta
d) 24.04.1982.

3. Dzīvesvietas adrese
a) Jūrmalas pagasts
c) Jūrmala

b) Rēzeknes iela
d) Rēzeknes iela 7, Jūrmala

4. Ģimenes stāvoklis
a) pieci cilvēki
c) precējies/precējusies

b) brīvs/ brīva
d) priecājies/ priecājusies

5. Darbavieta
a) medicīna
c) bērnu ārsts

b) Veselība
d) poliklīnika „Veselība”

6. Kas ir Latvijas galvaspilsēta?
a) Riga
c) Veca Riga

b) Rīga
d) Vecrīga

7. Kura ir valsts valoda Latvijā?
a) latviješu
c) latvieši

b) lībiešu
d) latviešu

8. Kas raksturīgs Jāņu svinēšanai Latvijā?
a) dedzināt ugunskuru
c) dzēst ugunskuru

b) dedzināt ugunsgrēku
d) dzēst ugunsgrēku

9. Latvijas kultūras dzīves tradīcija, kas tiek organizēta reizi četros gados.
a) Dziesmu un deju svētki
b) Rīgas pilsētas svētki
c) Mākslas dienas
d) Valmieras maratons
10. Ar kurām valstīm Latvijai ir sauszemes robeža?
a) Ar Lietuvu, Igauniju, Krieviju, Baltkrieviju
b) Ar Lietuvu, Zviedriju, Somiju, Norvēģiju
c) Ar Igauniju, Poliju, Vāciju, Dāniju
d) Ar Poliju, Somiju, Ukrainu, Krieviju
11. Kuras ir Latvijas lielākās pilsētas?
a) Ventspils, Jūrmala, Valmiera, Ogre
c) Rīga, Cēsis, Ludza, Aizkraukle

b) Alūksne, Gulbene, Tukums, Talsi
d) Rīga, Daugavpils, Liepāja, Jelgava

12. Kāds ir aptuvenais Latvijas iedzīvotāju skaits?
a) 3 miljoni
b) 1 miljons
c) 2 miljoni
d) 1,2 miljoni

13. Kādās krāsās ir Latvijas valsts karogs?
a) Sarkanā un dzeltenā
c) Sarkanā un baltā

b) Baltā un zilā
d) Sarkanā un zilā

14. Kā sauc Latvijas parlamentu?
a) Seims
c) Saime

b) Saeima
d) Saima

15. Kā sauc Latvijas valsts konstitucionālo pamatlikumu?
a) Satversme
b) Konstitūcija
c) Nolikums
d) Sasauksme
16. Kam pieder Latvijas valsts suverēnā vara?
a) Saeimai
c) Eiropas Padomei

b) Latvijas tautai
d) Prezidentam

Vēstule māsīcai „Kā es nokļūstu darbā”
Izlasiet vēstuli!
Izvēlieties vajadzīgo vārdu un ierakstiet to brīvajā vietā!
braucu(0), iekāpju, eju, nopērku, apsēžos, stāv, maksā, izkāpju, iekāpj, apsēsties, parādu.
Sveika, Laura!
Tu man savā vēstulē jautāji, kā es nokļūstu savā jaunajā darbavietā. Tad nu es Tev aprakstīšu,
kā es braucu uz darbu.
Visbiežāk es (0)_braucu_ uz darbu ar 15.trolejbusu. Es (1)____________ galapunktā. Biļeti es
(2)_____________ pie vadītāja. Tā (3)___________ 70 santīmu. Trolejbuss parasti ir tukšs, tāpēc es
(4)______________ pie loga netālu no durvīm. Dažreiz (5)_____________ arī biļešu kontrolieri.
Tad es viņiem (6)________________ savu biļeti. Pēc dažām pieturām trolejbusā iekāpj daudz
cilvēku. Tad tas ir pilns, ne visiem ir vieta, kur (7)______________, tāpēc ir pasažieri, kas
(8)________________ kājās. Līdz darbam es braucu četras pieturas. Kad es
(9)___________________ no trolejbusa, es šķērsoju divas ielas un (10)________________ desmit
minūtes cauri parkam. Blakus tam atrodas mana jaunā darbavieta.
Vēstulē vairs neko nerakstīšu, jo drīz atbraukšu pie Tevis ciemos un mēs visu varēsim izrunāt.
Visu labu, drīz tiksimies!
Lauris

