
*Pareizā atbilde un pareizo atbilžu daudzums procentos – zaļā krāsā. 3. klase

1. Ja Tu esi sadraudzējies un vēlies satikties ar kādu, ar ko esi iepazinies 
internetā, bet dzīvē nekad neesi saticis, kā visdrošāk būtu rīkoties?:
Pareizas atbildes: 6728 no 8404

1) Tikties publiskā vietā.

2) Pavaicāt vecākiem atļauju.  

3) Paņemt līdzi draugu  
vai draudzeni. 

 11.1%

80.1%

 8.7%

3. Ja, iepazīstoties ar kādu internetā, viņš/viņa apgalvo, ka mācās 4. klasē,  
tad reālajā dzīvē šī cilvēka vecums ir: 
Pareizas atbildes: 6595 no 8404

1) 10 gadi.

2) 13 gadi. 

3) To nevar droši noteikt, jo 
internetā cilvēki ne vienmēr 
saka taisnību.

15.2%

6.2%

78.5%

4. Mikam telefona ekrānā parādās informācija, ka viņš ir tūkstošais šīs spēles 
spēlētājs un ir laimējis jaunu viedtālruni. Lai saņemtu balvu, viņam ir jānorāda 
savs telefona numurs un adrese. Vai Mikam norādīt šādu informāciju?: 
Pareizas atbildes: 7112 no 8404

1) Jā, jo citādāk viņš nesaņems 
savu balvu.

2) Nē, jo viņa personīgie dati 
var tikt izmantoti ļaunprātīgi.

3) Vislabāk būtu, ja Miks 
melotu un norādītu citu adresi 
un svešu telefona numuru.

8.8%

84.6%

6.4%

2. Kā būtu jārīkojas, ja Tu saņem internetā no kāda aizvainojošu ziņu?: 
Pareizas atbildes: 6972 no 8404

1) Jāparāda vecākiem vai 
citam pieaugušajam, kam 
uzticies.

2) Jāizdzēš ziņa vai jāatbild ar 
ko vēl dzēlīgāku.

3) Jāizdzēš persona no savu 
draugu loka.

83.0%

4.2%

12.7%
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5. Anna internetā iepazīstas ar meiteni vārdā Emīlija. Viņas sarakstās jau dažas 
dienas, un Emīlija ir atklājusi Annai, kur viņa dzīvo, kurā skolā mācās, cik viņai 
gadu un kad mājās ir viena. Vai Annai arī būtu Emīlijai jāsniedz par sevi šāda 
informācija, ja Emīlija to lūdz?: 
Pareizas atbildes: 7155 no 8404

1) Jā, jo Emīlija atklāja Annai 
tādu informāciju par sevi.

2) Nē, jo Anna nepazīst Emīliju 
reālajā dzīvē un ar privātas in for
mācijas sniegšanu nav jāsteidzas.

3) Jā, bet labāk, lai Anna 
neraksta savu, bet gan kādas 
citas draudzenes adresi.

8.2%

85.1%

6.6%

6. Apskati produkta etiķeti un atzīmē, kurš apraksts ir pareizs: 
Pareizas atbildes: 5597 no 8404

1) Želejkonfektes, ražotas 
Latvijā, 190 g.

2) Karameles, ražotājs 
Madonas Karameles, roku 
darbs.

3) „Želejzauriņi”, roku darbs, 
ražotas Latvijā.

19.2%

14.1%

66.6%

7. Šī ir:
Pareizas atbildes: 6729 no 8404

1) Kāda bērna uzņemta 
fotogrāfija Ziemassvētku 
vakarā pie savas mājas.

2) Skaista kartīte, ko veidojis 
mākslinieks.

3) Kāda zvaigžņu pētnieka 
uzņemta fotogrāfija Lapzemē.

11.8%

80.1%

8.0%

8. Ja Tu redzi šādu filmas plakātu, visticamāk, tā ir: 
Pareizas atbildes: 7345 no 8404

87.4% 1) Animācijas filma (multfilma). 

2) Mākslas filma.

3) Filma, kurā kāds bērns pats 
ar telefonu filmējis mājās savu 
suni.

8.7%

3.8%
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9. Ja Tev draugs atraksta ziņu, ka šodien uz skolu nav jāiet, Tu:
Pareizas atbildes: 7696 no 8404

1) Pajautā, kur viņš ieguva šo 
informāciju, vai pats piezvani 
skolotājai un pārliecinies.

2) Tici draugam un neej uz 
skolu.

3) Daudz nedomājot, pārsūti 
šo ziņu arī citiem klases 
biedriem.

91.6%

3.1%

5.2%

12. Atzīmē rīcību, kas var traucēt otram:
Pareizas atbildes: 4334 no 8404

1) Tu pārsūti draugam ķēdes 
vēstules katru dienu. 

2) Tu raksti ziņas draugiem tad, 
kad Tev ir kas svarīgs, ko pateikt.

3) Tu zvani draugam, ja kavē 
tikšanos.

51.6%

25.5%

22.8%

10. Lai piedalītos šajā akcijā, Tev:
Pareizas atbildes: 5331 no 8404

1) Ir jānopērk 5 saldējumi un 
to kociņi jāsakrāj. Tad tos var 
apmainīt pret vēl vienu saldējumu.

2) Nekas nav jāpērk, ir tikai 
jāsakrāj kociņi, kurus var izgriezt 
no bezmaksas Saldējuma avīzes. 

3) Ir jānopērk ne mazāk kā 
30 saldējumi Pols, lai saņemtu 
vēl vienu saldējumu.

63.4%

17.4%

19.0%

11. Apskati mājas lapas www.drossinternets.lv sadaļas. Kurā 
mājas lapas sadaļā Tu meklēsi telefona numuru saziņai?:
Pareizas atbildes: 4959 no 8404

1) Bērniem & jauniešiem.

2) Kontakti.

3) Nodarbības.

28.0%

59.0%

12.9%
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14. Kura no šīm rindām ietver privātu informāciju, ko nevajag izpaust citiem ne 
dzīvē, ne internetā: 
Pareizas atbildes: 6665 no 8404

1) Mājas adrese un durvju 
kods. vecāku darba laiks. 
mantas, kas atrodas mājās

2) Tavs vārds, Tava mīļākā 
grāmata, hobiji.   

3) Tava mājdzīvnieka vārds. 
Tava mīļākā dziesma. mammas 
cepto pankūku recepte.

79.3%

11.2%

9.4%

15. Tavs klases biedrs piedalās zīmējumu konkursā un lūdz Tevi nobalsot par savu 
zīmējumu internetā. Tu:
Pareizas atbildes: 6308 no 8404

1) Nebalsosi, jo negribi tērēt 
laiku.

2) Nebalsosi, jo Tev liekas, ka 
Tava balss neko neizšķir un 
klases biedrs tāpat neuzvarēs.

3) Nobalso, jo tas prasa tikai 
minūti, Tev patīk zīmējums un 
klases biedram tas ir svarīgi.

8.9%

15.9%

75.1%

16. Atzīmē pareizo teikuma turpinājumu. Rakstot datorā un telefonā:  
Pareizas atbildes: 7028 no 8404

1) Var tekstu rakstīt ar 
mazajiem burtiem, bez 
garumzīmēm.

2) Var nelikt punktus teikuma 
beigās.

3) Ir jāievēro tie paši likumi, ko 
ievērojam, rakstot ar roku.

7.7%

8.6%

83.6%

13. Tu atrodi internetā interesantu fotogrāfiju, ko uzņēmis kāds skolēns Vācijā. 
Tu droši to saglabā savā telefonā vai datorā un iesniedz skolas konkursam 
„Zelta rudens”, norādot, ka pats to esi fotografējis. Šāda rīcība ir: 
Pareizas atbildes: 7140 no 8404

1) Pareiza, jo neviens taču 
neuzzinās patiesību.

2) Nepareiza, jo Tu melo 
pārējiem un neievēro 
autortiesības.

3) Normāla, jo galvenais ir 
uzvarēt konkursā. 

8.0%

85.0%

6.9%
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18. Ja Tev uzdots izlasīt pasaku, kas nav atrodama internetā, Tu:
Pareizas atbildes: 7312 no 8404

1) neizlasi pasaku, jo tā nav 
atrodama internetā.

2) aizej uz bibliotēku un 
paņem vajadzīgo pasaku 
grāmatu.

3) noskaties multiplikācijas 
filmu, kas veidota par šo 
pasaku, jo tas jau ir tas pats.

5.6%

87.0%

7.2%

19. Atzīmē pareizo apgalvojumu:
Pareizas atbildes: 6240 no 8404

1) Ja vēlies par kādu lietu 
uzzināt vairāk, Tu vari pats 
meklēt informāciju internetā.

2) Pietiek, ja zini to, ko 
pastāsta skolotājs, internetā 
labāk ir spēlēt spēles.

3) Viss, ko raksta internetā, ir 
pārbaudīts, un pilnīgi visam 
rakstītajam var ticēt.

74.3%

17.4%

8.2%

17. Lai visātrāk atrastu šādu krāsojamo lapu internetā,  
meklētājā būtu jāraksta:
Pareizas atbildes: 4779 no 8404

1) krāsojamās lapas bērniem 
suns.

2) Latvijas dzīvnieki.

3) skaista krāsojamā lapa 
maziem bērniem.

56.9%

5.6%

37.4%

20. Ir dažādas spēles, ko var izmantot, lai labāk apgūtu jaunas 
zināšanas. Ko Tu iemācītos, spēlējot šīs spēles:
Pareizas atbildes: 7136 no 8404

1) Atšķirt dažādas krāsas.

2) Matemātiku.

3) Burtus un vārdu 
pareizrakstību, iemācītos labāk 
lasīt.

5.7%

9.3%

84.9%


