
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas Dabaszinātņu MK 

 

SLA skolēna pētnieciskajai darbībai dabaszinātņu mācību priekšmetos  

 

Pētnieciskā darbība SR 
Snieguma 

līmenis 
Snieguma līmeņa apraksts 

 

PLĀNOŠANA UN 

PROGNOZĒŠANA 

Saskata un formulē pētāmo 

problēmu 

3 Esmu izvirzījis pētāmo problēmu atbilstoši situācijas aprakstam, iekļaujot tajā 

neatkarīgo, atkarīgo lielumu, pētījuma objektu 

2 Situācijas būtību esmu izpratis, saskatot lielumus, pētījuma objektu 

1 Saskatu pētāmo problēmu, neesmu iekļāvis visus nepieciešamos lielumus 

Formulē hipotēzi 

3 Formulēju hipotēzi, kuru var pārbaudīt eksperimentāli, tajā iekļauti visi 
nepieciešamie lielumi, pētījuma objekts 

2 Hipotēzē esmu ietvēris nepieciešamos lielumus, pētījuma objektu, nav pamatojuma 

1 Formulēju apgalvojumu atbilstoši pētāmajai problēmai, neietverot visus lielumus 

Saskata/ izvēla un sagrupē 

lielumus, pazīmes 

3 Izvēlējos: 

1) neatkarīgo lielumu, kas ir maināms un mērāms, un  eksperimenta gaitā tā vērtības 
mainīju vismaz 3 reizes 

2) atkarīgo lielumu, kas eksperimenta gaitā mainās un ir mērāms, eksperimenta gaitā 

tā vērtības mainījās vismaz 3 reizes 

3) turēju nemainīgu fiksēto lielumu 

2 Izvēlējos: 

1) neatkarīgo lielumu, kas ir maināms un mērāms, 

2) atkarīgo lielumu, kas eksperimenta gaitā mainās un ir mērāms 

3) turēju nemainīgu fiksēto lielumu 

1 Neprecīzi saskatīju un sagrupēju lielumus, pazīmes 

Izvēlas atbilstošus darba 

piederumus, vielas 

3 Esmu uzskaitījis visus nepieciešamos darba piederumus, norādot to izmantošanas 

diapazonu, iedaļas vērtību, nozīmīgāko funkciju 

2 Esmu uzskaitījis visus nepieciešamos darba piederumus 

1 Izvēlējos piemērotus darba piederumus 

Plāno darba gaitu, 
izvēloties drošas, videi 

nekaitīgas darba metodes 

3 Darba gaitas aprakstā esmu ietvēris loģiskus un secīgus soļus, kurus var saprast un 

atkārtot citi skolēni, vajadzības gadījumā esmu zīmējis paskaidrojošus attēlus, 

elektrisko slēgumu ķēdes u.tml., esmu paredzējis lietot tikai drošas darba metodes, 

norādījis, kā maina, mēra neatkarīgo, atkarīgo lielumu, kā nodrošinu nemainīgu 
fiksēto lielumu, cik reizes veicu mērījumus 

2 Esmu aprakstījis, bet neprecīzi, kā maina un mēra neatkarīgo, atkarīgo lielumu, kā 

nodrošinu nemainīgu fiksēto lielumu; darba gaitu var saprast un atkārtot citi skolēni, 
esmu paredzējis lietot tikai drošas darba metodes 

1 Darba gaitas aprakstā esmu ietvēris loģiskus un secīgus soļus 



 

 

 

EKSPERIMENTĀLĀ 

DARBĪBA 

 

 
Novēro, mēra un reģistrē 

datus 

3 Iegūtos kvalitatīvos un kvantitatīvos datus esmu reģistrējis patstāvīgi, korekti un 

uzskatāmi. Tabulas nosaukumā iekļauti atkarīgais, neatkarīgais lielums, pētījuma 

objekts 

2 Esmu patstāvīgi izveidojis datu tabulu, ierakstījis tajā neatkarīgā, atkarīgā lieluma 

apzīmējumus, mērvienības. Neprecizitātes tabulas nosaukumā 

1 Mērījumus esmu veicis godīgi, bet konsultējoties ar klasesbiedriem/ skolotāju 

 

Lieto darba piederumus, 
vielas 

3 Esmu patstāvīgi un precīzi sekojis darba gaitas aprakstam, ievērojot darba drošību, 

nepieciešamības gadījumā izmantojot personīgās aizsardzības līdzekļus 

2  Esmu precīzi sekojis darba gaitas aprakstam, bet ar nelielu klasesbiedru/ skolotāja 

palīdzību; esmu izmantojis drošas un videi draudzīgas darba metodes 

1 Esmu sekojis darba gaitas aprakstam, balstoties uz konsultācijām ar klasesbiedriem/ 

skolotāju 

Apstrādā datus 

3 Rezultātu atspoguļošanai izvēlējos atbilstošu grafika veidu, mērogu, lielumu un 
mērvienības, izveidoju precīzu grafika nosaukumu, ietverot tajā lielumus un pētījuma 

objektu, izvērtēju, vai esmu ieguvis pietiekami daudz datu, lai novērtētu hipotēzi, 

parādījis aprēķinu gaitu 

2 Rezultātu atspoguļošanai izvēlējos atbilstošu grafika veidu, mērogu, lielumu un 

mērvienības, neprecizitātes grafika nosaukumā, nepieciešamības gadījumā 

aprēķinātas vidējās vērtības 

1 Esmu aprēķinājis vidējās vērtības (kur tas nepieciešams), ar vienu piemēru parādījis 
aprēķina gaitu 

REZULTĀTU 

ANALĪZE, 

IZVĒRTĒŠANA, 

PREZENTĒŠANA 

 

Analizē, izvērtē rezultātus, 

secina 

3 Esmu novērtējis hipotēzes atbilstību iegūtajiem rezultātiem, salīdzinājis tos ar izziņas 

avotos dotajiem, izvērtējis to ticamību, veicis eksperimenta trūkumu noteikšanu un 

izteicis konkrētus priekšlikumus, ko varētu uzlabot vai mainīt 

2 Secinājumus formulēju atbilstoši pētāmajai problēmai un iegūtajiem rezultātiem, kā 

arī novērtēju hipotēzes atbilstību rezultātam, saskatīju trūkumus darbā 

1 Esmu izvērtējis rezultātu ticamību, salīdzināju tos ar izziņas avotos dotajiem 

 

Prezentē darba rezultātus 

3 Prezentējot darbu, izmantoju atbilstošos jēdzienus, simbolus, darba apraksts ir 

uzskatāms un saprotams, argumentēti varu atbildēt uz jautājumiem, minot konkrētus 
piemērus 

2 Prezentējot darbu, izmantoju atbilstošos jēdzienus, simbolus, darba apraksts ir 

uzskatāms un saprotams 

1 Darba apraksts ir uzskatāms un saprotams 

 

SADARBĪBA 
 

Sadarbojas, strādājot 
pārī/grupā 

 

3 Pirms eksperimenta uzsākšanas sadala pienākumus. Katrs veic savus darba 
uzdevumus, bet nepieciešamības gadījumā palīdz arī otram, sadarbojos ar citiem, 

respektējot viņu viedokli. Vienojas par rezultātiem. Darbu pabeidza savlaicīgi 

2 Pienākumus sadalīja nevienlīdzīgi – viens uzņēmās lielāko pienākumu daļu. Veicu 
savu darbu un nepievērsu uzmanību otra / citu skolēnu darbam. Darbu pabeidza 

savlaicīgi  

1 Nepietiekamas sadarbības dēļ nepabeidza darbu laikā, pasīva darbošanās 

(klasesbiedru/ skolotāja aizrādījumi) 

   


