
EIROPAS EKSĀMENS 2022 

4.-6. klase 
 

Nr Jautājums Pareizi Nepareizi Nepareizi 

1 

  

pēc Otrā pasaules kara  
pirms Otrā pasaules 

kara 

pēc Pirmā pasaules 

kara 

2 

Atkritumi ir būtisks: 

  

vides piesārņojuma 

avots 

elektrības ieguves 

resurss 

palīgs sālsūdens 

attīrīšanā 

3 

  

valstīm kopā risinot 

problēmas un izvirzot 

kopīgus mērķus 

apvienojot visu valstu 

naudu kopīgā bankas 

kontā 

visās Eiropas 

Savienības valstu 

skolās izmantojot 

vienādas mācību 

grāmatas  

4 

Valsts, kurā ir Eifeļa 

tornis un uz kuras 

robežas ar Itāliju atrodas 

Eiropas Savienības 

augstākā virsotne 

Monblāns, ir:     

5 

Latvija ir Eiropas 

Savienības dalībvalsts 

jau:  

   

6 

  

Nodot depozīta punktā 

un saņemt 10 centus  

Mest miskastē, jo 

simbols apliecina, ka to 

nedrīkst nodot 

Nest uz veikalu un lūgt, 

lai nākamo dzērienu 

iepilda šajā pašā pudelē 

7 

  

viena zvaigzne divas zvaigznes trīs zvaigznes  



8 

  

Medicīnas 

darbiniekiem Covid-19 

laikā 

Sejas masku ražotājiem Pirmajiem itāļu ārstiem  

9 Donava, Visla un:  Daugava Latvija Everests 

10 

  

konkurss notiek Itālijā 
Itālija konkursā 

nepiedalās 

visām dziesmām jābūt 

itāļu valodā 

11 

  

1950. gada 9. maijā 

Robērs Šūmans 

aicināja Eiropas valstis 

sadarboties, nevis karot  

tā tika izlemts 

referendumā 

9. maijā pasaulē nekad 

nav lijis lietus 

12 

Kurā Eiropas Savienības 

valstī ir visvairāk 

iedzīvotāju?  

   

13 
2022. gada 1. oktobrī 

Latvijā notiks:  

14. Saeimas vēlēšanas 

 

XVII Vispārējie 

latviešu Dziesmu un 

Deju svētki 

 

pāreja uz vasaras laiku, 

pagriežot pulksteni 

stundu uz priekšu 

 

14 
Saīsinājumi LV un ES 

nozīmē:  

Latvija un Eiropas 

Savienība 

latviešu valoda un 

angļu valoda 
Lietuva un Igaunija 

15 

     

16 

  

vācu valodas alfabēts angļu valodas alfabēts franču valodas alfabēts 



17 

Videi un veselībai 

draudzīgākais transporta 

līdzeklis ir:  

   

18 

Ludviga van Bēthovena 

“Oda priekam” 1985. 

gadā kļuva par:  

Eiropas Savienības 

himnu 
Lietuvas himnu Polijas himnu 

19 Eiro ir oficiālā valūta:  
19 Eiropas Savienības 

valstīm 

visām Eiropas 

Savienības valstīm 
tikai Baltijas valstīm 

20 

  

cieņa, miers, 

demokrātija 

cieņa, miegs, 

demokrātija 
cieņa, miers, draudzība 

21 
Domāt un dzīvot zaļi 

nozīmē:  

   

22 

  

parole skolotājs baltas krāsas lādētājs 

23 

  

20 25 10 

24 

Lietuvas galvaspilsētas 

pirmais burts sakrīt ar 

Polijas galvaspilsētas 

pirmo burtu! Tas ir:  

   

25 

Viena no iespējām, ko 

sniedz Eiropas 

Savienība, ir:  

   



26 

  

arī Latvijas iedzīvotāji 

tikai sešu lielāko 

Eiropas Savienības 

valstu iedzīvotāji 

visu 36 Eiropas 

Savienības valstu 

iedzīvotāji 

27 

  

Stāvvieta 

elektroautomobiļiem 

Stāvvieta zaļas krāsas 

auto 

Stāvvieta salūzušiem 

auto 

28 Viltus ziņas ir:  

   

29 

  

zini, ka tā ir privāta 

informācija, nedalies ar 

to un par šo gadījumu 

informē pieaugušo, 

kam uzticies 

zini, ka ir pieklājīgi 

atbildēt un dalies ar šo 

informāciju 

dalies ar šo informāciju 

tikai tad, ja viņš/a 

atsūta arī par sevi šo 

informāciju 

30 

     

31 

  

Eiropas Savienības 

karogs un Ukrainas 

karogs 

Eiropas Savienības 

karogs un Igaunijas 

karogs 

Eiropas Savienības 

karogs un Maltas 

karogs 

32 

  

gājiens vēlēšanas streiks 

 


