FILOZOFIJA 12. KLASEI
Majoru vidusskola
Eksāmena programma
2018./2019. mācību gadam
Eksāmena laiks 2019. gada 30. maijs. Eksāmena sākums plkst.10.00.
Eksāmena mērķis
Novērtēt izglītojamo sasniegumus filozofijā atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada
21. maija noteikumu Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības
standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”
prasībām mācību priekšmetā Filozofija (16. pielikums).
Eksāmena adresāts
Eksāmenu veic Majoru vidusskolas 12. klases izglītojamie.
Eksāmena darba uzbūve
Darbam ir viens variants.
Eksāmens sastāv no trijām daļām.
1. daļa: Tests- zināšanu un pamatprasmju pārbaude.
2. daļa:Teksta analīze.
Izglītojamais analizē tekstu, atbild uz dotiem jautājumiem un pamato savu atbildi.
Skolotājs izvēlas programmā ietverto divu filozofu darbu fragmentus.
3. daļa: Radošs uzdevums - eseja.
Skolotājs piedāvā trīs eseju tēmas.
Esejas vērtēšanas kritēriji:
Pamato esejas izvēli – 3 punkti
Ir skaidra struktūra – 3 punkti
Demonstrē izpratni par tematu-2 punkti
Formulē atbilstošas tēzes – 3 punkti (par katru tēzi 1punkts)
Izklāsta savu domu secīgi – 2 punkti
Spēj skaidri argumentēt izteiktās domas – 2 punkti
Piedāvā radošumu – 2 punkti
Tematā iesaista jēdzienus – 3 punkti (par katru jēdzienu-1punkts)
Uzrāda izpratni par jēdzieniem – 3 punkti
Izmanto vai salīdzina citu filozofu atziņas – 2 punkti
Iekļaujas vismaz 500 vārdu apjomā – 1 punkts
1.tabula. Eksāmena daļu īpatsvars un izpildei paredzētais laiks.
Daļa
Uzdevumu Maksimālais Daļas
skaits
punktu skaits īpatsvars, %
1. Tests
15
25
40
2. Teksta analīze
2
8
18
3. Radošs uzdevums 1
26
42
- eseja
Kopā
18
59
100

Izpildes laiks,
min
40
30
100
170

Eksāmena darbā ietverts Filozofijas standarta 10. – 12. klasei obligātais saturs.
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Uzdevumu veidi
Darbu veic rakstiski
Vērtēšanas kārtība
Eksāmena maksimālais punktu skaits – 59 punkti.
Balles 1
Punkti 1-4

2
5-10

3
11-20

4
21-25

5
26-34

6
35-40

7
41-44

8
45-50

9
51-55

Eksāmenā iegūtais kopējais punktu skaits nosaka vērtējumu ballēs.
Ieteicamā literatūra
M. Kūle, R. Kūlis Filosofija Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. (komunikācija, personība,
masas un vara);
Ernsts Kasīrers- "Apcerējums par cilvēku" ( nodaļas – Simbols kā cilvēka dabas atslēga
– 34.-37. lpp., No dzīvnieka reakcijām uz cilvēka atbildēm – 37.-50. lpp.;
Frīdrifs Nīče "Tā runāja Zaratustra";
Platons "Dialogi un vēstules" "Hipijs Lielākais" 90.-127. lpp. Rīga: Zinātne 1999.
Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot eksāmena laikā.
Darbs veicams ar pildspalvu.
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10
56-59

