
Eiropas eksāmens 2020 
5.- 6.klašu jautājumi ar pareizajām atbildēm 

Nr.  

1. 
Saīsinājumi LV un ES nozīmē:  

Latvija, Eiropas Savienība 

2. 
Ideja par vienotu Eiropu sāka īstenoties pēc 
Otrā pasaules kara, jo:  

cilvēki saprata, ka kopīgiem spēkiem ir vieglāk 
saglabāt mieru un panākt labklājību, nekā katrai 
valstij atsevišķi 

3. 
Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju Latvijas dalību 
Eiropas Savienībā vērtē kā:  

labu lietu 

4. Eiropas Savienībai ir:  karogs, himna, moto 

5. 

Atšifrē ES moto, kurā izlaisti patskaņi!  

Vienota dažādībā 

6. Kādu dienu Eiropas Savienībā svin 9.maijā? Eiropas dienu 

7.  
Latvija iestājās Eiropas Savienībā 2004. 

gadā.  
Tas ir fakts 

8. Latvija kādreiz bija lielākā Eiropas valsts. Tā ir: viltus ziņa 

9. 
Starp lielāko daļu Eiropas Savienības valstu 
ikdienā nenotiek robežkontrole, taču īpašos 
gadījumos valstis to var ieviest. Tā ir:  

patiesa informācija 

10. 
Atis dzīvo Dobelē. Atzīmē pareizo Ata 
apgalvojumu!  

Es esmu Latvijas un Eiropas Savienības pilsonis 

11. 
Latvija ir demokrātiska valsts, Eiropas 
Savienības un NATO dalībvalsts. Tā:  

ir taisnība 

12. 

Atrodi izteiksmes vērtību un atzīmē pareizo 
atbildi!  

12 zvaigznes Eiropas Savienības karogā 

13. 
Valsts ar lielāko iedzīvotāju skaitu Eiropas 

Savienībā ir:  
Vācija 

14. 
Eiropas Savienībā dzīvo vairāk nekā 446 000 
000 iedzīvotāju. Tas ir:  

446 miljoni 

15. Eiro ir valūta, kas:  ir kopīga 19 Eiropas Savienības valstīm 

16. 
Eiropas lolojumdzīvnieka pasi, kas ļauj Eiropas 
Savienībā ceļot bez ierobežojumiem, var 
saņemt:  

kaķi, suņi, mājas seski 



17. 

Kas kopīgs šiem simboliem?  

Abi simbolizē mieru 

18. 
Eiropas Savienības himna ir šī komponista 
skaņdarba daļa. Komponistam šogad svinam 
250 gadu jubileju. Tas ir:  

Ludvigs van Bēthovens 

19. 

Lasi 
otrādi!  Īrija, Malta, Polija 

20. 
Bulgārijas nacionālais zieds ir roze, 
Nīderlandes – tulpe, bet Latvijas:  

pīpene jeb margrietiņa 

21. Zaļā domāšana ir:  pamats videi nekaitīgam dzīvesveidam 

22. Klimata izmaiņas ir:  
laikapstākļu pārmaiņas ilgstošā laika posmā noteiktā 
teritorijā vai pasaulē kopumā 

23. Klimatu raksturo:  
gaisa temperatūra, vēja ātrums un virziens, mitrums 
un nokrišņi, atmosfēras spiediens u.c. 

24. 
Videi un veselībai draudzīgākais transporta 
līdzeklis ir:  

velosipēds 

25. Digitālās prasmes ir:  
prasmes izmantot datoru, viedtālruni sev svarīgu 
uzdevumu izpildē 

26. Eiropas Savienība:  palīdz arī citām pasaules valstīm grūtos brīžos 

27. 
Kuri atkritumi piesārņo vidi visvairāk, ja tos 
iemet konteineros nešķirotus?  

Baterijas, zāles, krāsas vai citas ķīmiskas vielas, 
elektroierīces 

28. 
Atzīmē atbilstošu konteineru secību, kuros 
šķirosi kartonu, plastmasas pudeles, tukšās 
baterijas, stikla pudeles bez vāciņa! 

 

29. 

Emocijzīmē:  
 
 
 

pareizi attēlots Eiropas Savienības karogs 

30. 

Šis ir:  
 
 
 
 
 
 
 

itāļu valodas alfabēts 



31. 

Redzamais 
attēls ietver:  
 Eiropas Savienības moto, Eiropas Savienības valstu 

skaitu 

32. 
Demokrātiskā sabiedrībā:  

cilvēki cenšas ieklausīties viens otrā, saprast un 
cienīt otra vēlmes un vajadzības 

33. 
Eiropas Savienībā svarīga vērtība ir 
demokrātija, lai:  

cilvēki varētu ietekmēt lēmumus, kas attiecas uz 
viņiem, - brīvi izteikties, vēlēt un veidot savu valsti 

34. 
Viens no Eiropas Savienības valstu 
pamatprincipiem ir sadarbība, kas izpaužas:  

valstīm savstarpēji sadarbojoties, nevis karojot 

35. 
Kāda transportlīdzekļa vadītāja apliecību var 
iegūt 10 gadu vecumā?  

velosipēda 

36. 
Eiropas Savienības mērķi un vērtības ietver:  
 

cieņu pret cilvēku, cieņu pret kultūru, cieņu pret 
valodu daudzveidību 

37. Atzīmē vārda “tauta” sinonīmu! Nācija 

38. 
Kuras valsts pamatiedzīvotāji ir poļi?  

Polijas 

39. 
Kā sauc cilvēku no tā piedzimšanas brīža līdz 
pubertātes vecuma sasniegšanai? 

Bērns 

40. 
Zvani pa diennakts bezmaksas uzticības tālruni 
116111, ja:  

izjūti bailes, nedrošību, tevi kāds aizskar, esi 
saskāries ar nepatīkamu interneta saturu 

 


