
 

 E-apmācība fizikā: Moodle, uzdevumi.lv, GenNexis iespēju izmantošana 

Mācoties fiziku, skolēniem ir nepietiekami apgūt tikai teoriju. Jāprot zināšanas pielietot gan 

uzdevumu risināšanā, gan situāciju analīzē, gan parādību izskaidrošanā. Tāpat svarīgi ir iegūt 

prasmes, lai veiktu pētniecisko darbību. Liela daļa skolēnu labprāt patstāvīgi mājās strādā pie 

nepieciešamo prasmju izveidošanas un attīstīšanas fizikā. Lai šāds patstāvīgais darbs noritētu 

veiksmīgāk, bieži skolēniem nepieciešama konsultācija un arī izpildīto uzdevumu rezultāta pārbaude.  

Skolotāja izstrādātie uzdevumi ar animācijām programmatūrā Moodle varētu būt palīgs šai 

darbībai. Skolotājam gan ir jāiegulda ļoti liels darbs, lai šādus uzdevumus izveidotu, bet toties tas ir 

ieguldījums nākotnē un būs noderīgs daudzus gadus. Vairāku gadu garumā esmu izstrādājis šādus 

materiālus 10.,11. un 12. klasēm, katrai klasei ap 10 tēmām. Katra tēmā vidēji 10 slaidi. Šādus 

apmācošus uzdevumus ar animācijām esmu ievietojis portālā moodle.liepaja.edu.lv. Apmācība 

notiek šādi: vispirms skolēns mājās savā datorā atver šos uzdevumus, tad tos risina, lasot dotās 

norādes, vai iztiek bez tām. Noklikšķinot ar peli, salīdzina savu veikto darbību ar risinājuma 

izpildījumu. Tā, soli pa solim, skolēns Moodle konsultanta vadībā apgūst nepieciešamās prasmes 

uzdevumu risināšanā. Novēroju, ka, šādi mācoties, uzlabojas gan skolēnu izpratne par mācāmo vielu, 

gan pārbaudes darbu rezultāti. Veicot aptauju, secināju, ka pirms kārtējiem pārbaudes darbiem, 

ieskaitēm ap 90% skolēnu izmanto minēto apmācības veidu. 

Uzdevuma piemērs skolēnu apmācībai.

A.Šablovskis 50

Pa slīpu virsmu, kas ar horizontu veido leņķi α = 30º, uz leju slīd krava, 
kuras masa 20kg. Berzes koeficients starp kravu un virsmu ir 0,1. 
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Uzraksti 2. Ņūtona likumu

F = ma

Aprēķinātie lielumi :

Kopspēka vietā ievieto spēku vektoriālo summu!

Fr+ Fb+mg = ma

α

Dots : α = 30º
m = 20kg
μ = 0,1

a-? s-?

mgx= 100N
mgy = 174N
Fb= 17,4N

c) Aprēķini paātrinājumu ar kādu kustas krava!

Projicē vienādojumu ( spēkus un paātrinājumu) uz xun y asīm!
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-Fb+mgx = ma
Fr - mgy = 0 2

1

No vienādojuma      izsaki a  un aprēķini !1 -Fb+mgxa = m
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Pildot šo uzdevumu, skolēns vispirms veido zīmējumu, attēlojot spēkus, to projekcijas, asis un 

paātrinājumu. Noklikšķinot ar peli, pārbauda zīmējuma pareizību. Risinot uzdevumu, rakstot 



attiecīgos vienādojumus, veicot pārveidojumus, skolēns var pārbaudīt katra soļa pareizību. Var arī 

izpildīt visu uzdevumu un salīdzināt tikai atbildes ,un noskaidrot kļūdas, ja tādas radušās. 

Izmantojot IT, skolēni var pildīt uzdotos mājas darbus un arī pārbaudes darbus elektroniskā 

formā. Skolotājam ir iespēja sastādīt mājas darbus un pārbaudes darbus, pielietojot portāla  

www.uzdevumi.lv piedāvātos uzdevumus. Tomēr daudzās tēmās piedāvāto uzdevumu skaits ir 

nepietiekams, ne visi piedāvātie uzdevumi ir atbilstoši pārbaudes darbu līmenim. Minēto iemeslu dēļ 

skolotājam ir jāveido savi uzdevumi. Izveidotajiem uzdevumiem ir jābūt individuāliem, jo skolēniem, 

strādājot datorklasē, rodas iespēja redzēt monitoros citu skolēnu darbus. Šādus uzdevumus ir 

iespējams izveidot programmā GenExis. 

 Lai šo programmu lietotu, skolotājam vispirms ir jāsaņem parole, kuru parasti iegūst pēc 

attiecīgo kursu apmeklējuma. Jau vairāk nekā desmit mēnešus darbojos ar šo programmu un esmu 

ieguvis zināmu pieredzi gan uzdevumu veidošanā, gan mājas darbu uzdošanā, gan pārbaudes darbu 

veikšanā e-vidē. Veidojot uzdevumus, grūtākais ir pareizi sasaistīt (saķēdēt) uzdevumus ar atbildēm, 

jo pretējā gadījumā datorprogramma savienos atbildes ar cita varianta uzdevumiem un darbu izlabos 

nepareizi. Kad divu variantu uzdevumi ir saķēdēti ar atbilstošajām atbildēm, tad nākamos variantus 

ir vieglāk izveidot. Veidojot uzdevumus, ir jārēķinās ar to, ka sistēma spēj izvērtēt katru darbību, 

tāpēc lielie kompleksie uzdevumi ir jāsadala atsevišķos mazos uzdevumos. Kļūdas vienā risinājumā 

nedrīkstētu ietekmēt cita uzdevuma risinājumu. 

 Pildot pārbaudes darbus e-vidē, rodas daudzas priekšrocības, salīdzinot ar rakstiskajiem 

pārbaudes darbiem. Vispirms nepastāv pārbaudes darbu varianti tādā izpratnē kā rakstiskajiem 

pārbaudes darbiem, jo programma piedāvā skolēnam katrā uzdevumā vienu no, teiksim, astoņiem 

piedāvātajiem un izveidotajiem uzdevumiem katru reizi savā kombinācijā, tādēļ skolēnam, pildot šos 

darbus, atkārtoti būs arī citi uzdevumi. Pildot šos patstāvīgos darbus, skolēns vajadzības gadījumā 

var saņemt nelielu individuālu skolotāja konsultāciju vai kādu norādījumu, ja skolēns, piemērām, 

nezina, ar ko sākt, vai, kā saka, risinājums ir aizķēries. Tūlīt pēc darba izpildīšanas skolēns uzzina 

darba novērtējumu un arī to, kuri uzdevumi izpildīti pareizi, kuri nepareizi. Nepareizi izpildītajiem 

uzdevumiem skolēns var noskaidrot pareizās atbildes un pareizo risinājumu. Skolēni, pabeidzot 

darbu, bieži jautā un noskaidro, kāpēc viņu risinājums ir bijis nepareizs, ja paši nespēj saprast savu 

risinājuma kļūdu. Skolotājs var sniegt šādu individuālo konsultāciju, jo nav pārāk noslogots, kamēr 

pārbaudes un vērtēšanas sistēma strādā ar skolēniem. Skolēni šādu konsultāciju aktīvi izmanto, jo 

tikko pēc izpildītajiem uzdevumiem, skolēniem ir vislielākā interese par veiktajām darbībām. Veicot 

šo darbu, skolēniem risinājums ir jāveic arī papīra formātā, kuru skolotājs var pārbaudīt, un, ja ir 

nenozīmīga kāda kļūda, skolotājs uzdevumu var ieskaitīt un paredzētos punktus piesummēt. Bet, ja 

gadījumā, ir ievadīta pareiza atbilde, bet nav risinājuma, skolotājs punktus var arī neieskaitīt. 

Skolēniem tiek dota iespēja darbu atkārtot vēlreiz konsultācijā, jo, noskaidrojot savas kļūdas, 



skolēniem uzlabojas izpratne, un atkārtoti darbu viņi spēs uzrakstīt labāk. Ir vēl viena priekšrocība 

šai sistēmai – skolotājam darbi nav jālabo. Iegūtie punkti tiek importēti uz e-klasi, kuras sistēma 

punktus pārvērš atzīmju vērtējumā. Skolotājam, veidojot katru pārbaudes darbu GenExis programmā, 

būs jāpatērē vismaz 10 stundas laika, toties rezultātu apkopošana prasīs tikai ap 10 minūtēm. 

Nodemonstrēšu uzdevuma piemēru, kas izveidots GenExis programmā ar atrisinājumu. 

 

 
  

Ķermeņa ātrums atkarībā no laika mainās tā, kā parādīts grafikā. Laika momentā t=0 s, 

ķermeņa koordināta ir 10 metri. 

  1. Par cik m/s mainījās ķermeņa ātrums kustības laikā?  12,5  m/s. 

  

2. Aprēķināt paātrinājuma projekciju ! 5   . 

  

3. Aprēķināt veikto ceļu kustības laikā! 21,875  m . 

  

4. Cik liels ir ķermeņa pārvietojums? 21,875  m . 

  

5. Uzrakstīt ātruma vienādojumu! v=2,5+5t  . 

  

6. Uzrakstīt kustības koordinātas vienādojumu! x=10+2,5t+2,5t2  

 



 Pārbaudes darbs „Paātrinātā kustība” sastāv no 6 uzdevumiem: pētnieciskā uzdevuma, 

aprēķina uzdevuma, diviem grafiskās analīzes uzdevumiem, stroboskopiskā uzdevuma un 

koordinātas vienādojuma analīzes uzdevuma. Savukārt katram uzdevumam ir izveidoti 7 varianti. 

Minēto pārbaudes darbu visu izveidoju programmā GeneXis, bet pielietoju gan arī tādus pārbaudes 

darbus, kuri sastādīti, izmantojot portālā  www.uzdevumi.lv piedāvātos uzdevumus. 

Strādājot ar pārbaudes darbiem, skolotājs savu laiku var izlietot dažādi: var veidot rakstiskos 

darbus un tos pēc izpildīšanas pārbaudīt, patērējot diezgan daudz laika, bet var arī veidot uzdevumus 

e-vidē, kurus pārbauda e-apmācības un vērtēšanas sistēma. Manuprāt, otrajā variantā darbs ir 

interesantāks radošāks gan skolotājam, gan skolēniem. 

 


