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Vārds, uzvārds ………………………………………………………….. 

Kurss………………………………. 

2.ieskaite – Senie laiki. 

I. Izlasi avotus A, B un C 

Avots A 

Aristotelis par Spartas valsts iekārtu.  

Slikti ir ar eforiem [piecas uz gadu ievēlētas amatpersonas ar lielām pilnvarām] . Šo amatvīru rokās ir svarīgākās pārvaldes 

lietas Lakedaimonā [Spartas valsts nosaukums], bet eforu kolēģija tiek vēlēta no visu pilsoņu vidus .. (..) eforu vara ir 

ārkārtīgi liela, līdzīga tirānu varai. (..) Eforiem bez tam ir tiesības izšķirt svarīgākās tiesas prāvas (..). Arī eforu dzīvesveids 

neatbilst valsts garam: efori var dzīvot pilnīgi brīvi, kamēr citiem pilsoņiem tiek uzstādītas pārāk stingras prasības , tā kā 

viņi, nespēdami to izturēt nododas baudai, slepeni apejot likumus. Nav labi Lakedaimonā arī ar gerusiju [Spartas padome. 

Locekļi ne jaunāki par 60 gadiem] (..) ..vai tas ir pareizi, ka gerontiem tiesības izlemt visus svarīgos jautājumus tiek dotas 

uz mūžu, jo kā ķermenim, tā prātam pienāk savs vecums. (..). Personas, kas ieņem geronta amatu, ..var būt uzpērkamas 

un bieži upurē valsts lietas savam personīgam labumam. (..) visi amatvīri ir pakļauti eforu kontrolei. Bet tieši tas dod 

eiforijai pārāk lielu varu. (..)  

Avots B 

Atēnu demokrātijas raksturojums Perikla runā  

.. tā kā valsts vara pieder nevis nelielam skaitam cilvēku , bet tautas vairākumam, tad mūsu valsts iekārtu sauc par 

demokrātiju (tautas valdību), jo personiskās lietās visi ir likuma priekšā līdzīgi, bet valsts vadībā priekšroka tiek dota 

ikvienam pēc viņa nopelniem, ņemot vērā viņa spējas kaut kādā nozarē – nelūkojoties tik daudz uz viņa piederību pie 

kādas šķiras, cik uz teicamām īpašībām; arī nabadzīgajiem viņa maz pazīstamais vārds nevar būt par kavēkli, ja vien viņš 

spēj pakalpot valstij. 

Avots C 

Dižciltīgais persieša stāsts par demokrātiju saruna ar valdnieku Dāriju I 

Otāns (..) teica: “ kas attiecas uz tautas valdīšanu (demokrātiju), tad tā ietver vispirms pašu brīnišķīgāko – vienlīdzīgas 

tiesības. Bez tam tā nedara neko tādu, ko atļaujas valdnieks; amatus tā sadala lozējot, un [amatpersonas] atskaitās par 

savu darbību , un visus lēmumuspieņem tautas sapulce. (..) 

II. Izmantojot avotos un materiāla izklāstā sniegto informāciju veidojiet oligarhiskās un demokrātiskās iekārtas 

raksturojumu  

Oligarhiskā Sparta (Avots A)               Demokrātiskās Atēnas (Avots B,C) 
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III. Salīdziniet ierakstīto tabulas abās ailēs un atbildiet uz jautājumu- Kas līdzīgs un atšķirīgs abām pārvaldes formām? 

Līdzīgs__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Atšķirīgs_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2.uzdevums ieraksti kartē ciparus, kas norāda tekstā minēto vietu! Ieraksti atbilstošo nosaukumu! (8.p.) 

1. Upe, kuras krastos tika celtas piramīdas……………………. 

2. Jūra, kas bija feniķiešu galvenais tirdzniecības ceļš………………………….. 

3. Pilsēta, kuru dibināja Romuls un Rems………………… 

4. Pilsēta, kuras aizstāve bija dieviete Atēna…………………………. 

5. Teritorija, kas atrodas starp un ap divam upēm, kur cilvēki vissenāk saka nodarboties ar zemkopību un 

lopkopību………………………………. 

6. Valsts, kurā dzīvoja ebreji……………………….. 

7. Sala, kura radās viena no Eiropas civilizācijām……………………….. 

8. Pilsēta, kas bija feniķiešu kolonija, vēlāk  - Romas sāncense par kundzību Vidusjūrā. Ari starp Romu un šo pilsētu 

tika nosaukti par Pūniešu kariem……………………. 
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3. uzdevums. Nosauc galvenos cēloņus, kāpēc sabruka Romas impērija! (5.p.) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 

 

 

4.uzdevums. Izvelies un pasvītro pareizo atbildi! (4.p.) 

1. Rakstības izgudrošana bija :  

a) aizvēstures beigas 

b)seno laiku sakums 

 c) cilvēku vērtīgākais izgudrojums akmens laikmetā 

5. Aizvestures posms cilvecs vēsturē noslēdzās ar: 

a)apūdeņošanas sistēmas izveidošanu 

b) rakstības izgudrošanu 

c)pirmo likumu radīšanu 

2. Pirma tauta , kas apdzīvoja Divupi, bija: 

a)šumēri 

b)ēģiptieši 

c) persieši 

6. Impērija: 

a)valsts, kas radusies iekarojumu rezultātā 

b)Grieķijas polisa 

c) Romas polisa 

3. Polisa: 

a)Grieķijas galvaspilsēta 

b)Spartas un Atēnu savienība 

c)pilsēta un zemes gabals ap to 

 

7. Kādas pārmaiņas kultūrā radīja Maķedonijas Aleksandra 
iekarojumi: a)tā pagrima 

b)viņa laikā radās izcili tēlniecības darbi 

c)grieķu kultūra izplatījās visās iekarotajās zemēs 

 

4. Kuras senās tautas lika pamatus Romai: 

a)grieķi, feniķieši, 

b)latiņi, etruski 

c)itaļi, romieši 

8. Akupunktūru izgudroja: 

a)indieši 

b)ķīnieši 

c)persieši 
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5.uzdevums. Sakārto minētos notikumus hronoloģiskā secībā. Ieraksti atbilstošo burtu! (5.punkti) 

 A Beidzas senie laiki 

 B Pirmās olimpiskās spēles Grieķijā 

 C Kristīgā ticība kļūst par Romas oficiālo reliģiju 

 D Veidojas vienota Ēģiptes valsts 

 E Romas pilsētas dibināšana 

 F Romas impērija tiek sadalīta 2 daļās: Rietumroma un Austrumromā. 

6.uzdevums. Ar taisnu līniju savieno vēsturisko personu vārdus atbilstoši paskaidrojumam! (5.punkti) 

Ra Maķedonijas valdnieks 
Hammurapi Ēgiptiešu dievs 
Aleksandrs Lielais Romas imperators 
Platons Babeles valdnieks 
Jūlijs Cēzars Filozofs 
  

 


