Latvijas vēsture, kultūra un LR Satversme naturalizācijas vajadzībām.
Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs”

Tests Nr.2
Lūdzu, izvēlieties pareizo atbildi, to atzīmējot! Lai nokārtotu pārbaudījumu, nepieciešamas
vismaz 9 pareizas atbildes!
1. Latviešu īpatsvars Latvijas iedzīvotāju vidū padomju varas gados
a) Pieauga
b) Samazinājās
c) Palika nemainīgs
2. Kas sekmēja ekonomiskās pārmaiņas Latvijā 19. gs beigās?
a)

Rūpnīcu celtniecība

b) Dzelzceļu būve
c)

Dzimtbūšanas atcelšana

3. Kāda bija Krievijas impērijas īstenotā nacionālā politika Latvijas teritorijā 19. gs beigās?
a) Pārvācošana
b) Pārkrievošana (rusifikācija)
c)

Pārpoļošana

4. Latvijas valsts simboli ir
a) Brīvības piemineklis, himna, karogs
b) Karogs, ģerbonis, Melngalvju nams
c) Karogs, ģerbonis, himna
5. Kā krusta kari Eiropā ietekmēja Latvijas teritorijā dzīvojošo tautu likteni 13.gs?
a)

Nekas nemainījās

b) Tautas tika pakļautas
c)

Tautas kļuva bagātākas

6. Kāda bija Livonijas laikmeta ietekme Latvijas vēsturē?
a)

Latvija tika tuvināta Rietumeiropas kultūrai

b) Latvija tika tuvināta Ziemeļeiropas kultūrai
c)

Latvija tika tuvināta Austrumeiropas kultūrai

7. Dziesma „Dievs, svētī Latviju” pirmo reizi publiski tika izpildīta
a) Pirmajos Dziesmu un deju svētkos
b) Pirmajos Dziesmu svētkos Rīgā
c) Pirmajos dziesmu svētkos Jelgavā
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8. 18.novembrī Latvijā svin
a) Neatkarīgas Latvijas valsts proklamēšanas dienu
b) Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu
c) Lāčplēša dienu
9. Uz cik gadiem tiek ievēlēts Valsts prezidents
a) Uz 2 gadiem
b) Uz 4 gadiem
c) Uz 6 gadiem
10. 14.jūnijā ir atceres diena
a) Kritušajiem karavīriem
b) Varoņiem
c) Deportāciju upuriem
11. Latvijai ir sauszemes robeža ar
a) Krieviju un Baltkrieviju
b) Poliju un Ukrainu
c) Poliju un Vāciju
12. 4.maijā tiek svinēta
a)

Latvijas neatkarības atjaunošana

b) Latvijas neatkarības pasludināšana
c)

Darba svētki

13. Kuru valstu pakļautībā 16-19.gadsimtā bija vismaz daļa Latvijas teritorijas?
a)

Norvēģija

b) Somija
c)

Zviedrija

14. Ar kuru kustību 19.gs. vidū sākās latviešu tautas nacionālā atmoda?
a)

Jaunlatvieši

b) Slavofili
c)

Jaunā strāva

15. Kāpēc latviešu kultūrā nozīmīgs Krišjānis Barons?
a)

Uzrakstīja eposu Lāčplēsis

b) Nodibināja Rīgas Latviešu biedrību
c)

Apkopoja latviešu tautasdziesmas

