Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas Republikas Satversmes
pamatnoteikumu zināšanu pārbaudes testa paraugs
PAREIZĀS ATBILDES IZVĒLE
1. Uzmanīgi izlasiet katru jautājumu!
2. Uzrakstiet atbildi uz tiem jautājumiem, kuriem nav doti atbilžu varianti!
3. Ar krustiņu kvadrātiņā  atzīmējiet pareizo atbildi uz tiem jautājumiem, kuriem ir doti
trīs atbilžu varianti!
4. Ja tiek atzīmētas divas vai trīs atbildes, tad atbilde tiek uzskatīta par nepareizu.
5. Ja esat kļūdījies, tad atzīmējiet pareizo atbildi un apstipriniet to ar savu parakstu!
6. Nesaprotami labojumi un svītrojumi tiek uzskatīti par nepareizu atbildi.
2.DAĻA

Latvijas vēsture un kultūra

1. Kurš ir Latvijas valsts himnas autors?
…………………………………………………………………………
2. Kāds ir aptuvenais Latvijas iedzīvotāju skaits?
a) 800 tūkstoši

b) 2 miljoni

c) 5 miljoni

3. Kuras valsts pakļautībā 16.-19.gadsimtā bija vismaz daļa Latvijas teritorijas?
a) Zviedrijas

b) Somijas

c) Norvēģijas

4. Kāpēc 11.novembrī tiek atzīmēta Lāčplēša diena?
a) Šajā dienā Latvijas armija izcīnīja nozīmīgu uzvaru Brīvības cīņās

b) Šajā dienā tiek atzīmēta Rīgas dibināšanas gadadiena

c) Šajā dienā tika atklāti Pirmie Vispārējie dziedāšanas svētki

5. Kā sauc pieminekli, kuru par tautas saziedotajiem līdzekļiem atklāja 1935.gadā Rīgā?
…………………………………………………………………………
6. Kādas sekas Latvijai bija Molotova - Ribentropa 1939.gada 23.augusta līgumam?
a) Tika iznīcināta Latvijas valsts neatkarība

b) Latvija iekļuva ASV un Anglijas ietekmes sfērā

c) Latvija tika uzņemta Tautu Savienībā

7. Kurā nozīmīgā starptautiskā organizācijā Latvijas valsts ir pilntiesīga dalībvalsts?
a) Neatkarīgo Valstu Savienībā (NVS)

b) Apvienoto Nāciju organizācijā (ANO)

c) Skandināvijas valstu savienībā (SVS)

8. Ar ko latviešu kultūrā ir nozīmīgs 19.gadsimts?
a) Sāka darboties pirmās latviešu skolas

b) Sākās latviešu profesionālās mākslas attīstība

c) Parādījās pirmie iespieddarbi latviešu valodā

9. Kāpēc latviešu kultūrā ir nozīmīgs Krišjānis Barons?
a) K.Barons ir pirmais latviešu rakstnieks

b) K.Barons nodibināja Rīgas Latviešu biedrību

c) K.Barons apkopoja latviešu tautasdziesmas
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10. Kā sauc latviešu tautas eposu?
a) Ceplis
b) Mērnieku laiki
c) Lāčplēsis

3.DAĻA





Latvijas Republikas Satversme

1. Kādas krāsas ir Latvijas valsts karogā?
………………………………………………………………………
2. No cik gadu vecuma pilsoņi var tikt ievēlēti Saeimā?
a) No 16 gadu vecuma
b) No 18 gadu vecuma
c) No 21 gada vecuma
3. Kas ievēl Valsts prezidentu?
a) Latvijas iedzīvotāji
b) Saeima
c) Satversmes tiesa
4. Uz cik gadiem tiek ievēlēts Valsts prezidents?
a) Uz 2 gadiem
b) Uz 4 gadiem
c) Uz 6 gadiem
5. Kam Latvijā pieder augstākā izpildvara?
…………………………………………………………………………
6. Kura ir Ministru kabineta (valdības) pamatpilnvara?
a) Atlaist Saeimu
b) Vadīt valsts pārvaldes iestādes
c) Apžēlot noziedzniekus
7. Kam ir tiesības uz advokāta palīdzību?
a) Ikvienam
b) Tikai Latvijas pilsoņiem
c) Tikai citu valstu pilsoņiem
8. Kura izglītība Latvijā ir obligāta?
a) Pamatizglītība
b) Vidējā izglītība
c) Augstākā izglītība

_____. gada_____._____________





















PRETENDENTA PARAKSTS_______________
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