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

Tests Nr.1
Lūdzu, izvēlieties pareizo atbildi, to atzīmējot! Lai nokārtotu pārbaudījumu,
nepieciešamas vismaz 9 pareizas atbildes!

1. Latvijas ģerbonī ir attēlots
a) Četras zvaigznes
b) Lauva un grifs
c) Zelta lauva un zvaigzne
2. Kāda bija padomju režīma attieksme pret reliģiju?
a) Valsts neiejaucās baznīcas lietās
b) Tika propagandēts ateisms
c) Valsts atbalstīja kristīgo baznīcu
3. Latvijas augstākais apbalvojums ir
a) Goda zīme
b) Triju Zvaigžņu ordenis
c) Zvaigžņu ordenis
4. Latvijas lielākās un ūdeņiem bagātākās upes ir
a) Lielupe un Venta
b) Daugava un Gauja
c) Daugava un Lielupe
5. Latvijas valsts simboli ir
a) Brīvības piemineklis, himna, karogs
b) Karogs, ģerbonis, Melngalvju nams
c) Karogs, ģerbonis, himna
6. Latvijas lielāka dabas bagātība ir
a) Māls
b) Smilšakmens
c) Meži
7. Dziesma “Dievs, svētī Latviju” pirmo reizi publiski tika izpildīta
a) Pirmajos Dziesmu un deju svētkos
b) Pirmajos Dziesmu svētkos Rīgā
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c) Pirmajos dziesmu svētkos Jelgavā
8. 18.novembrī Latvijā svin
a) Neatkarīgas Latvijas valsts proklamēšanas dienu
b) Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu
c) Lāčplēša dienu
9. Lāčplēša dienā mēs pieminam
a) Lāčplēsi
b) Uzvaru pār Bermonta karaspēku
c) Uz Sibīriju izvestos
10. Latvijai ir jūras robeža ar
a) Igauniju un Zviedriju
b) Lietuvu un Poliju
c) Igauniju un Lietuvu
11. 14.jūnijā ir atceres diena
a) Kritušajiem karavīriem
b) Deportāciju upuriem
c) Visiem mirušajiem
12. Latvijai ir sauszemes robeža ar
a) Krieviju un Baltkrieviju
b) Poliju un Ukrainu
c) Poliju un Vāciju
13. 4. maijā tiek svinēta
a)

Latvijas neatkarības atjaunošana

b) Latvijas neatkarības pasludināšana
c)

Darba svētki

14. Latvijas iedzīvotāju skaits ir
a) Aptuveni 2 miljoni
b) Aptuveni 3 miljoni
c) Aptuveni 1 miljons
15. Kas un kad pieņēma Latvijas Republikas Satversmi?
a)

Tautas Padome 1918.gadā

b) Satversmes Sapulce 1922.gadā
c)

Ministru kabinets (valdība) 1934.gadā

