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Eksameni Matematika 6 Klasei
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2,
7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā) Sākumlapa > Vispārējā izglītība > Pārbaudes darbi > Uzdevumi
Vispārējā izglītība. Valsts pārbaudes darbi. Uzdevumi.
Teorija, uzdevumi un testi 6. klase. Eksāmens un diagnosticējošais darbs matemātikā, 6. klase
Diagnosticējošais darbs matemātikā 2018. g; Diagnosticējošais darbs matemātikā 2017.
Eksāmens un diagnosticējošais darbs matemātikā, 6. klase ...
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2,
7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā) Sākumlapa > Vispārējā izglītība > Pārbaudes darbi > Uzdevumi >
2016./2017.m.g.
Vispārējā izglītība. Valsts pārbaudes darbi. Uzdevumi 2016 ...
Teorija, uzdevumi un testi tēmā Ieskaite matemātikā 2010. g., 6. klase, Eksāmens un
diagnosticējošais darbs matemātikā.
Ieskaite matemātikā 2010. g.. Eksāmens un ...
Matematika 6 klasei, sukūrė Rima Žemaitytė . Klausimas 1 iš 10. Kuris teiginys teisingas?
Matematika 6 klasei, sukūrė Rima Žemaitytė | Testai
Matematika 6 klasei. Kurso kartojimas, sukūrė Alma Šlaitaitė-Kaikarienė . Klausimas 1 iš 20.
Pasirinkite
Matematika 6 klasei. Kurso kartojimas, sukūrė Alma ...
Matemātika 6. klasei Matemātika 6. klasei Drukāt E-pasta adrese Detaļas Autors normunds balabka
Kategorija: Matemātika 6. klasei Publicēts 01 Janvāris 2015 Skatīts: 12094 Mācību stundas
matemātikā ir veidotas izmantojot Ludes I., un Lapiņas J. grāmatu "Matemātika 6. klasei"
(izdevniecība Pētergailis, 2012. gads). ...
Matemātika 6. klasei - balabka.lv
Valsts pārbaudes darbus kārto 3., 6., 9., 11. un 12. klašu skolēni. Līdzīgi kā iepriekšējā gadā,
diagnosticējošie darbi 3. un 6. klašu skolēniem notiks janvārī, februārī un martā. Svešvalodu
centralizētie eksāmeni vispārējā vidējā izglītībā tiks organizēti martā, savukārt pārējie valsts
pārbaudījumi 9. un 12. klašu skolēniem - maijā un jūnijā.
Valsts pārbaudes darbi 2018./2019. mācību gadā | NIID.LV
MATEMATIKOS TESTAI 6 klasei (Pasirenk standartizuotam testui ) - Šio leidinio paskirtis – padėti
mokiniams ir mokytojams ne tik įvertinti ir įsivertinti esamą padėtį, bet ir stebėti pažangą,
pasirengti standartizuotiems testams.
MATEMATIKOS TESTAI 6 klasei (Pasirenk standartizuotam ...
Matematika, Skritulio ploto skaičiavimas, 5-6 klasė, Rita Raižienė Procentų uždavinių sprendimas
sudarant proporciją Matematika Vytautas Miežys - kovo 6, 2012
Matematika, 5-6 klasė | Vaizdopamokos.lt - nemokamas ...
Individuāli Cena: 10.20 EUR + piegāde Pasūtīt Lielais komplekts Lielajā komplektā atrodas 15
vienāda veida komplekti darbam klasē. Cena: 74.60 EUR + piegāde Pasūtīt Matemātikas domino
komplekta „Mācies viegli” 5.-6.klasei saturs Buklets ar uzdevumu risināšanas paraugiem un atbilžu
lapas, lai varētu pārbaudīt risinājuma pareizību.
Matemātikas domino 5.- 6. klasei - LaiPlay
Pārbaudes darbi matemātikā 6.klasei veidoti atbilstoši pamatizglītības standartam un domāti
darbam klasē.Paralēli pārbaudes darbiem doti problēmu uzdevumi, iepriekšējo mācību gadu
ieskaišu paraugi un papilduzdevumi, lai ieinteresētu skolēnus par matemātiku.Pārbaudes darbi
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piedāvāti gan vienā, gan divos variantos ...
Pārbaudes darbi matemātikā 6.klasei
Matematika 6 klasei 1 dalis 45 puslapis Matematika 6 klasei 1 dalis 46 puslapis Matematika 6 klasei
1 dalis 47 puslapis Anglų kalba. Aplinkosauga. Apskaita. Astronomija. Biologija. Chemija.
Matematikos pratybų atsakymai 6 klasei Nemokamai
Konspekts: Matemātikas uzdevumi 6.klasei. Teksta uzdevums 6.klase Mācību saturs - Risina
skaitliskās izteiksmes ar 2–3 darbībām, ievērojot darbību secību, atri Teksta uzdevums 6.klase
Mācību saturs - Risina skaitliskās izteiksmes ar 2–3 darbībām, ievērojot darbību secību, atrisinājumu
pieraksta saistītajā pierakstā.
Matemātikas uzdevumi 6.klasei / Konspekts / ID: 478981
Matemātika 12.klasei. Galvenās tēmas. 1.Eksponentvienādojumi un nevienādības. 2.Logaritmiskie
vienādojumi un nevienādības. http://apps.deck.in/docs ...
Matemātika 12.klasei - Matemātika
Trešdien, 3. maijā, apstiprināti Ministru kabineta noteikumi „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu
norises laiku 2017./2018. mācību gadā”, kas paredz diagnosticējošos darbus 3. un 6. klašu
skolēniem organizēt 2018. gada februārī un martā, svešvalodu centralizētos eksāmenus vispārējā
vidējā izglītībā organizēt no 13. līdz 16. martam, savukārt pārējos valsts ...
Apstiprināti 2017./2018. mācību gada valsts pārbaudes ...
1. Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017. mācību gadā izglītības
iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības
programmas.
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016 ...
9. klase 1. temats Daļveida izteiksmes. 29. stunda. Nobeiguma pārbaudes darbs. Nobeiguma darbs:
Daļveida izteiksmes: 1. variants
Matemātika 9. klase - LU Starpnozaru izglītības ...
LIETUVOS ISTORIJA: chronologinė laiko juosta 1009-2018 m. Visi svarbiausi Lietuvos istorijos įvykiai
išlankstomoje 2 metrų juostoje (susilanksto į patogų aplanką kietais viršeliais, su gumele) – ideali
priemonė istorijos gerbėjui, tobula dovana patriotui
6 klasė - Knygos.lt
Matematika tau 6 klasei 2 dalis 25 puslapis Matematika tau 6 klasei 2 dalis 26 puslapis Matematika
tau 6 klasei 2 dalis 27 puslapis Anglų kalba. Aplinkosauga. Apskaita. Astronomija. Biologija.
Chemija.
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