
Snieguma līmeņu apraksts projektam “Materiālu ražošana” 

Kritērijs 1. līmenis 2. līmenis 3. līmenis 

Materiāla paraugs    

Materiāla izmantojamība Materiāls nav 

izmantojams lietderīga 

produkta izgatavošanai  

0 punkti 

Materiāls ir daļēji 

izmantojams lietderīga 

produkta 

izgatavošanai 

1 punkts 

Materiāls ir izmantojams 

lietderīga produkta 

izgatavošanai 

  2 punkti 

Materiāla izmēri  Izgatavotā materiāla 

parauga izmēri ir 

mazāki par 10 x 10 cm  

1 punkts 

Izgatavotā materiāla 

parauga izmēri ir 

lielāki par 10 x 10 cm 

1 punkts 

Izgatavotā materiāla 

parauga izmēri ir tieši 10 x 

10 cm 

2 punkti 

Apraksts     

Atbilstošs apraksta 

apjoms   

Apraksta apjoms ir 

nepilna A4 lapa,   

0,5 punkti 

Apraksta apjoms ir 

vairāk nekā 2  A4 

lapas  

0,5 punkti 

Apraksta apjoms ir ne 

vairāk kā 2  A4 lapas  

1 punkts 

Nosauktas izejvielas  Nav nosauktas visas 

izejvielas, un tās ir kopā 

ar procesa apstākļiem  

0,5 punkti 

Nosauktas visas 

izejvielas kopā ar 

procesa apstākļiem 

1 punkts 

Nosauktas visas izejvielas, 

kas ir tikai izejvielas 

 

2 punkti 

Aprakstīts tehnoloģiskais 

process un apstākļi  

Tehnoloģiskā procesa 

posmi un apstākļi 

nosaukti nepilnīgi un 

nesaistīti 

 

2 punkti 

Nosaukti pārāk 

detalizēti  

tehnoloģiskā procesa 

soļi, nepilnīgi norādīti 

nepieciešamie apstākļi 

3 punkti 

Nosaukti tehnoloģiskā 

procesa posmi kopā ar 

atbilstošiem apstākļiem 

 

 

4 punkti 

Raksturotas materiāla 

īpašības un to pārbaude  

   

 Raksturotas 2 - 3 

materiāla īpašības  

1 punkts 

Raksturotas 4 – 5 

materiāla īpašības  

 2 punkti 

Raksturotas 6 - 8 materiāla 

īpašības  

3 punkti 

 Īpašības raksturotas 

sarunu valodas vārdiem 

 

 

 0 punktu 

Īpašības raksturotas ar 

vārdiem 

 

 

1 punkts 

Īpašības pēc iespējas 

raksturotas ar cipariem un  

mērvienībām vai 

precīziem terminiem 

2 punkti 

 Nevienas īpašības 

raksturojums nav 

pamatots ar 

eksperimentu vai 

literatūras avotu 

0 punktu 

Dažu īpašību 

raksturojums nav 

pamatots ar 

eksperimentu vai 

literatūras avotu 

1 punkts 

Visu īpašību raksturojums 

pamatots ar eksperimentu 

vai literatūras avotu 

 

 2 punkti 

Nosauktas vismaz 2 

izgatavotā materiāla 

izmantošanas iespējas  

 

Nosaukta 1 izgatavotā 

materiāla izmantošanas 

iespēja, kas nav saistīta 

ar nosauktajām 

īpašībām 

 1 punkts 

Nosauktas 2 

izgatavotā materiāla 

izmantošanas iespējas, 

kas daļēji saistītas ar 

nosauktajām īpašībām 

 2 punkti 

Nosauktas 2 izgatavotā 

materiāla izmantošanas 

iespējas, un tās ir saistītas 

ar nosauktajām īpašībām 

 3 punkti 

Pilnīgs pašvērtējums  

 

Pašvērtējums nav veikts 

 

 

 0 punkti 

Pašvērtējums ir 

virspusējs 

 

0,5 punkti 

Pašvērtējums balstās uz 

veikto darbu un ir 

pamatots 

 1 punkts 

 


