PAREIZĀS ATBILDES IZVĒLE
1. Uzmanīgi izlasiet katru jautājumu!
2. Ar krustiņu kvadrātiņā  atzīmējiet pareizo atbildi!
3. Ja tiek atzīmētas divas vai trīs atbildes, tad atbilde tiek uzskatīta par nepareizu.
4. Ja esat kļūdījies, tad atzīmējiet pareizo atbildi un apstipriniet to ar savu parakstu!
5. Nesaprotami labojumi un svītrojumi tiek uzskatīti par nepareizu atbildi.
Latvijas vēsture
1. Kurš ir Latvijas valsts himnas autors?
.................................................................................................
2. Kurš no minētajiem ir Latvijas kultūrvēsturiskais apgabals?
a) Latgale

b) Limbaži

c) Līgatne

3. Kura no minētajām ir lielākā nacionālā minoritāte (mazākumtautība) Latvijā?
a) Ukraiņi

b) Krievi

c) Lietuvieši

4. Ko izcīnīja Latvijas tauta laikā no 1918. - 1920.gadam?
a) Pirmo reizi vēsturē tika nodibināta Latvijas valsts

b) Latvija ieguva tiesības iestāties Padomju Savienībā

c) Latvija ieguva tiesības pievienoties Skandināvijas valstu savienībai

5. Kāpēc Latvijai ir nozīmīgs 1920.gada miera līgums ar Padomju Krieviju?
a) Latvija atguva Pirmā pasaules kara laikā izvestās rūpniecības iekārtas

b) Latvijas teritorijā tika izvietotas Padomju Krievijas kara bāzes

c) Padomju Krievija atzina Latvijas neatkarību

6. Kas notika Latvijā 1940.gada 17.jūnijā?
a) Sākās padomju okupācija

b) Tika atklāta Ķeguma spēkstacija

c) Pieņēma Latvijas Republikas Satversmi

7. Kā Latvijā tika realizēta rūpniecības attīstība padomju varas gados?
a) Ievedot izejvielas un darbaspēku no citām republikām

b) Sagatavojot kvalificētus strādniekus ārzemēs

c) Atbrīvojot rūpniecības uzņēmumus no nodokļu maksāšanas

8. Kurā nozīmīgā starptautiskā organizācijā Latvija ir pilntiesīga dalībvalsts?
a) Eiropas Savienībā (ES)

b) Skandināvijas valstu savienībā (SVS)

c) Neatkarīgo valstu savienībā (NVS)

9. Kāda nozīmīga Latvijas kultūras dzīves tradīcija aizsākās Rīgā 1873.gadā?
..................................................................................................
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10. Kāpēc Rīgas vēsturiskais centrs ir atzīts par pasaules nozīmes kultūras
mantojumu?
a) Rīgas vēsturiskajā centrā atrodas Pirmā pasaules kara pieminekļi

b) Rīgas vēsturiskajā centrā atrodas viduslaiku apbūve un jūgendstila celtnes 
c) Rīgas vēsturiskajā centrā atrodas padomju laika industriālās celtnes


Latvijas Republikas Satversme
1. Cik deputātu tiek ievēlēts Saeimā?
.................................................................................................
2. Kam Latvijā pieder augstākā likumdošanas vara?
a) Prokuratūrai

b) Tieslietu ministrijai

c) Saeimai

3. No cik gadu vecuma pilsoņi iegūst tiesības vēlēt Saeimu?
a) No 16 gadu vecuma

b) No 18 gadu vecuma

c) No 21 gada vecuma

4. Kas ievēlē Valsts prezidentu?
a) Latvijas tauta

b) Saeima

c) Ministru kabinets

5. Cik termiņus pēc kārtas viena un tā pati persona var būt Valsts prezidents?
a) Vienu termiņu

b) Trīs termiņus

c) Divus termiņus

6. Kas aizsargā personas tiesības uz dzīvību?
a) Municipālā policija

b) Prokuratūra

c) Likums

7. Kam ir tiesības brīvi izbraukt no Latvijas?
a) Tikai Latvijas pilsoņiem

b) Ikvienam

c) Tikai citu valstu pilsoņiem

8. Kura izglītība Latvijā ir obligāta?
.................................................................................................
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PAREIZĀS ATBILDES IZVĒLE
1. Uzmanīgi izlasiet katru jautājumu!
2. Ar krustiņu kvadrātiņā  atzīmējiet pareizo atbildi!
3. Ja tiek atzīmētas divas vai trīs atbildes, tad atbilde tiek uzskatīta par nepareizu.
4. Ja esat kļūdījies, tad atzīmējiet pareizo atbildi un apstipriniet to ar savu parakstu!
5. Nesaprotami labojumi un svītrojumi tiek uzskatīti par nepareizu atbildi.
Latvijas vēsture
1. Kurš ir Latvijas valsts himnas autors (vārds, uzvārds)?
Kārlis Baumanis
.................................................................................................
2. Kurš no minētajiem ir Latvijas kultūrvēsturiskais apgabals?
a) Latgale

b) Limbaži

c) Līgatne

3. Kura no minētajām ir lielākā nacionālā minoritāte (mazākumtautība) Latvijā?
a) Ukraiņi

b) Krievi

c) Lietuvieši

4. Ko izcīnīja Latvijas tauta laikā no 1918. - 1920.gadam?
a) Pirmo reizi vēsturē tika nodibināta Latvijas valsts

b) Latvija ieguva tiesības iestāties Padomju Savienībā

c) Latvija ieguva tiesības pievienoties Skandināvijas valstu savienībai

5. Kāpēc Latvijai ir nozīmīgs 1920.gada miera līgums ar Padomju Krieviju?
a) Latvija atguva Pirmā pasaules kara laikā izvestās rūpniecības iekārtas

b) Latvijas teritorijā tika izvietotas Padomju Krievijas kara bāzes

c) Padomju Krievija atzina Latvijas neatkarību

6. Kas notika Latvijā 1940.gada 17.jūnijā?
a) Sākās padomju okupācija

b) Tika atklāta Ķeguma spēkstacija

c) Pieņēma Latvijas Republikas Satversmi

7. Kā Latvijā tika realizēta rūpniecības attīstība padomju varas gados?
a) Sagatavojot kvalificētus strādniekus ārzemēs

b) Ievedot izejvielas un darbaspēku no citām republikām

c) Atbrīvojot rūpniecības uzņēmumus no nodokļu maksāšanas

8. Kurā nozīmīgā starptautiskā organizācijā Latvija ir pilntiesīga dalībvalsts?
a) Eiropas Savienībā (ES)

b) Skandināvijas valstu savienībā (SVS)

c) Neatkarīgo valstu savienībā (NVS)

9. Kāda nozīmīga Latvijas kultūras dzīves tradīcija aizsākās Rīgā 1873.gadā?
Dziesmu svētki
..................................................................................................
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10. Kāpēc Rīgas vēsturiskais centrs ir atzīts par pasaules nozīmes kultūras
mantojumu?
a) Rīgas vēsturiskajā centrā atrodas Pirmā pasaules kara pieminekļi

b) Rīgas vēsturiskajā centrā atrodas viduslaiku apbūve un jūgendstila celtnes 
c) Rīgas vēsturiskajā centrā atrodas padomju laika industriālās celtnes


Latvijas Republikas Satversme
1. Cik deputātu tiek ievēlēts Saeimā?
100
.................................................................................................
2. Kam Latvijā pieder augstākā likumdošanas vara?
a) Prokuratūrai

b) Tieslietu ministrijai

c) Saeimai

3. No cik gadu vecuma pilsoņi iegūst tiesības vēlēt Saeimu?
a) No 16 gadu vecuma

b) No 18 gadu vecuma

c) No 21 gada vecuma

4. Kas ievēlē Valsts prezidentu?
a) Latvijas tauta

b) Saeima

c) Ministru kabinets

5. Cik termiņus pēc kārtas viena un tā pati persona var būt Valsts prezidents?
a) Vienu termiņu

b) Trīs termiņus

c) Divus termiņus

6. Kas aizsargā personas tiesības uz dzīvību?
a) Municipālā policija

b) Prokuratūra

c) Likums

7. Kam ir tiesības brīvi izbraukt no Latvijas?
a) Tikai Latvijas pilsoņiem

b) Ikvienam

c) Tikai citu valstu pilsoņiem

8. Kura izglītība Latvijā ir obligāta?
pamata
.................................................................................................
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