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Vidusskolas standarta līmenis 

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība
Kursa mērķi
 

Sniegt studentiem teorētiskās zināšanas  un nostiprināt 
praktiskās iemaņas angļu valodas specifiskajās 
gramatikas tēmās  salīdzinājumā ar dzimto valodu, 
attīstīt 
pareizu valodas lietojumu funkcionāli un komunikatīvi 
pragmatiskajā aspektā.

Kursa uzdevumi 1.Padziļināt studentu zināšanas par teorētiskajām 
pamatnostādnēm angļu valodas gramatikā, par 
gramatikas pamatjēdzieniem  un dažādiem 
terminiem, ļaujot saskatīt gramatikas normu un 
lietojuma atšķirības dzimtajā valodā un angļu 
valodā.
2.Pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām, izkopt 
prasmi pielietot teorētisko materiālu, veidojot 
jēgpilnus izteikumus gan runā, gan rakstos saskaņā 
ar angļu valodas likumiem.
3.Piedāvāt funkcionāli daudzveidīgus uzdevumus, 
lai spētu izteikt viedokli un izklāstīt argumentus.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Pēc kursa pabeigšanas studenti būs nostiprinājuši 
teorētiskās zināšanas par gramatikas  resursiem un to  
praktisko pielietojumu, būs uzlabojuši valodas 
iemaņas, spēs veidot jēgpilnus izteikumus attiecīgās 



saziņas situācijās. Spēs izteikt organizētu, strukturētu 
domu vienotā tekstā un runā.

Kursa valoda Angļu valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Gramatikas  kursā  studenti  atkārto  un
nostiprina savas iepriekšējās studijās iegūtās
praktiskās zināšanas, padziļina zināšanas par
galvenajām  teorētiskajām  nostādnēm  angļu
valodas  gramatikā,  studē  un  praktiski
vingrinās  dažādu  sarežģītāku  uzdevumu
izpildei,  gramatikas kursa komplicētākajiem
jautājumiem.

During  the  grammar  course  students  revise
and  consolidate  the  practical  knowledge
acquired during their previous studies, extend
their  knowledge  of  the  main  theoretical
approaches  in  English  grammar,  study  and
practise  it  by  doing  more  complicated
exercises, focussing on the most complicated
themes of the grammar course.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma  Apjoms

stundās
Veids 

praktiskās nodarbības

I daļa 
1. The Verb: the tenses 
a) Simple and Continuous Tenses
b)Perfect and Perfect Continuous 
c) Future references
d) Passive Voice. Reasons for using the passive. 
Agent. Passive Infinitive 
2. The noun
a) possessives and compound nouns 
b) countable, uncountable nouns
3.  The article 
a) determiners
b) zero, definite, indefinite articles, their specific use
4. The pronoun:  classification

32

3

12

5

Praktiskās nodarbības

II daļa 
1. The adjective: comparative and superlative 
adjectives. Compound adjectives. Order of 
adjectives. Participle (-ed, -ing) adjectives. Gradable
and ungradable adjectives
2.  Adverbs: use and form. Comparison. Position of 
adverbs in sentences
3. Prepositions: prepositional phrases
4.  Word Formation
a) prefixes and suffixes 
b) compound forms
6. Sentence
a)  word order and verb patterns 
b) compound and complex sentences
c) linking words, linking clauses
7. Question formation
a) question words
b) closed and open questions 
c) question tags

4

8

12
12

12

12

Praktiskās  nodarbības

III daļa



1. Modal verbs, their equivalents, modal verbs with 
perfect infinitive 
a) expressing obligation and necessity
b) ability and permission
c) certainty, probability and possibility
2. Infinitive, participle, gerund 
a) Participial phrases, clauses.
b) Participle and infinitive phrases 
c) the infinitive and – ing forms

24

    28

Praktiskās nodarbības

IV daļa
1. Conditional sentences
a) zero and first conditionals
b) time and condition clauses with future reference
c) second and third conditionals
d) mixed conditionals 
e) I wish, if only
2. Introductory there is and it
3. Revision of tenses – formal and informal  
language

28

4
28

Praktiskās nodarbības

V daļa 
1. Sentence 
a) Reported speech – tense changes, reporting verbs 
and their patterns 
b) Reported questions
2. Defining and non-defining relative clauses
3. Emphatic structures and inversion

18

8
6

Praktiskās nodarbības

Kopā: 256
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Studenti patstāvīgi pēta un papildina sniegto 
teorētisko materiālu.  Studenti analizē auditorijā  
veiktos praktiskos gramatikas vingrinājumus, paši 
veido variantus pētītās gramatiskās parādības 
pielietošanai gan rakstveida, gan mutiskajam 
lietojumam.

384

Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās, sekmīgi 
izpildīti visi patstāvīgā darba uzdevumi, pozitīvi 
nokārtoti testi un pārbaudes darbi. Sekmīgi 
nokārtots gala eksāmens  - eksāmens ir rakstiska 
veida tests ar praktiskiem uzdevumiem par studēto 
materiālu.

Mācību pamatliteratūra 1. Luke Prodromou Grammar and Vocabulary for 
First Certificate. Pearson Education Limited  
2005, longman com 

2. Advanced Learner’s Grammar. Mark Toley& 
Diana Hall, Longman, 2003 

3. Grammar Practice Activities. Penny Ur. 
Cambridge University  grāmata ir noformēta 
elektroniskajā katalogā: 
http://alise.liepu.lv/alise/alise3i.asp?opty=1 
(beidziet ar lpp. skaitu). 



Mācību papildliteratūra 1. English Grammar in Use Raymond Murphy. 
Cambridge University Press, 1998 

2. English Grammar in Use  Supplementary 
exercises. Loise Hashemi and Raymond 
Murphy. 1998 

3. 3.Advanced Grammar in Use. Martin 
Hewings,Cambrigde University Press, 1999.

4. Grammary  Way 4. Jenny Dooley- Virginia 
Evans, Express Publishing, 1999
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