
Eiropas eksāmens 2021 

1. – 3. klase 

Nr. Jautājums Pareiza atbilde Nepareiza atbilde 

1. Eiropas Savienība ir: 
 

27 valstu savienība 

 

viena valsts 

 

2. Andris un Kate dzīvo Latvijā. 
Kurš no viņiem saka 
patiesību?  

 

  

3. Kura eiro monēta nav izdota 
Latvijā? 

  

4. Atzīmē pretējas nozīmes 
vārdu pāri! 

 

 

 



5. Internetā informāciju rada: cilvēki vai roboti. Informācija 
vienmēr ir jāpārbauda! 

 

gudri zinātnieki, tāpēc informācija nav 
jāpārbauda 

 

6. Datora un telefona parole: palīdz pasargāt telefonu vai datoru 
no informācijas zagļiem 

 

ir nevajadzīga 

 

7. Šis ir: 

 

Igaunijas karogs Itālijas karogs 

8. Šis ir: 

 

Lietuvas karogs Igaunijas karogs 

9. Lielākajai daļai Eiropas 
Savienības valstu ir:  

vienota nauda – eiro 

 

vienāda valsts valoda 

 



10. 
 

Eiropas dienu svin  

 

 

11.  Atzīmē pareizi uzrakstītos 
vārdus! 

 

 

12. Atzīmē Eiropas Savienības 
karogu! 

 
 

13. Atzīmē patieso 
apgalvojumu! 

Eiropas Savienība ir valstu 
savienība 

 

Eiropas Savienība ir kontinents 

 

14. Kā panākt svaigu gaisu 
telpās un pasargāt sevi no 
Covid-19? 

Bieži vēdināt telpas  

 

Izslēgt gaismu, lai lieki netērētu 
elektrību  

 



15.  Šī ir 2017. gada labākā 
bērnu galda spēle pasaulē. 

 

Tā radīta Latvijā Tā radīta Vācijā 

 

16. Koki attīra gaisu. Jo vairāk 
koku mēs iestādām, jo: 

tīrāks kļūst gaiss 

 

retāk līst lietus 

 

17.  Ja kāda rotaļlieta tev vairs 
nepatīk, tā: 

jāatdod kādam, kas to vēlas 

 

jāmet ārā un jāpērk jauna 

 

18. Ko mest šajā konteinerā? 
 

 

Stikla pudeles un burkas 

 

Jebkurus atkritumus, ja tie ir ielikti 
zaļā maisā 

 

19.  Vienīgā vieta, kur drīkst 
izmest baterijas un ierīces ar 
baterijām, ir: 

 

 



20. Atzīmē pareizo vēstījumu! 
 

Taupi ūdeni, jo dzeramā ūdens 

daudzums pasaulē samazinās 
 

Taupi ūdeni, jo jūrā ūdens paliek 
arvien mazāk 

 

21. Apskati kā bērni tīra zobus. 
Kurš no viņiem taupa ūdeni?  

  

22. Kurš attēls atspoguļo vērtību 
“brīvība”? 

  

23. Cienīt nozīmē: novērtēt ikvienu cilvēku,  palīdzēt, 
nedarīt pāri 
 

 

novērtēt ikvienu pieaugušo, bet ne 
skolēnu 

 

24. Atzīmē pareizo 
apgalvojumu! 

Latvija nav viena no lielākajām 
valstīm Eiropā 

 

Latvija ir viena no lielākajām valstīm 
Eiropā 

 



25. Eiropas Savienības valstis 
sadarbojas. Tas nozīmē: 

atbalsta un aizsargā viena otru 
 

 

atdod visas preces bez maksas citām 
valstīm 

 

 


