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Vārds, uzvārds ______________________ Datums ____________________________ 

 

Darba lapa latviešu valodā un literatūrā. 

Viļa Plūdoņa literārie darbi 
(Zināšanu pārbaude) 

 

Izmantojot resursu letonika.lv/lasitava, iepazīsti Viļa Plūdoņa darbus! 

 

1. Dažādu tautu literatūrā tiek izmantots gaiļa simbols. Arī V. Plūdoņa poēmā „Eža kažociņš” 

ezītis, dodoties uz pili, „baltu tāsu ratiņos” iejūdz gaiļus. 

 

Kādus gaiļus ezītis iejūdz ratos? Atzīmē pareizo atbildi 

1.1. divus sarkanus gaiļus  

1.2. divus melnus gaiļus  

1.3. divus baltus gaiļus  

1.4. trīs raibus gaiļus  

 

2. V. Plūdons tiek uzskatīts par vienu no izcilākajiem aliterāciju (vienādu līdzskaņu 

atkārtošana dzejas rindās) meistariem latviešu literatūrā.  

Piemērs: „Vara rati, Gari, plati/ Ratu ratiem garām trauc.” 

 

Šī aliterācija ir  

V. Plūdoņa darbā: 

 

Atzīmē pareizo atbildi 

2.1. „Salgales Mada loms”  

2.2. „Eža kažociņš”  

2.3. „Atraitnes dēls”  

 

 

3. V. Plūdoņa balādē „Salgales Mada loms” aprakstītas seno zemgaļu cīņas pret vācu 

krustnešiem 13. gadsimtā. 

 

Kura no Zemgales pilīm 

pieminēta balādē? 

 

Atzīmē pareizo atbildi 

3.1. Bauskas pils  

3.2. Mežotnes pils  

3.3. Rundāles pils  

 

 

 

https://www.letonika.lv/literatura/Section.aspx?f=1&id=3338466
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4. Uz kuru pilsētu atraitnes dēls dodas mācīties? 

 Atzīmē pareizo atbildi 

4.1. uz Tērbatu  

4.2. uz Maskavu  

4.3. uz Pēterburgu  

4.4. uz Rīgu  

 

5. V. Plūdoņa balādēs un poēmās bieži vien ir traģiska izskaņa – kāds no varoņiem aiziet 

bojā. Tā ir arī V.Plūdoņa darbos.  

Kuros V.Plūdoņa darbos ir traģiska izskaņa? 

 

Atzīmē pareizo atbildi 

5.1. „Eža kažociņš” un „Salgales Mada loms”   

5.2. „Salgales Mada loms” un „Atraitnes dēls”  

5.3. „Atraitnes dēls” un „Eža kažociņš”  

5.4. „Atraitnes dēls”, „Eža kažociņš”, „ Salgales Mada loms”  

 

6. Kā V. Plūdoņa dzejojumu pasakā bērniem „Eža kažociņš” tiek dēvēts ezītis? 

 Atzīmē visas pareizās atbildes 

6.1. Ežulis  

6.2. Ežulītis  

6.3. knauķis  

6.4. ganu zēns  

6.5. ganiņš  

6.6. dēliņš  

6.7. Ežuliņš  

6.8. valdnieks  

6.9. Ežukiņš  

 


