Vidējā (B) līmeņa valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevumu paraugi

LASĪŠANAS PRASMES PĀRBAUDE
1. uzdevums (6 punkti)
Izlasiet!
SIA „Daile” piedāvā darbu frizierim jaunā skaistumkopšanas salonā, kas
atrodas tirdzniecības centrā „Ābols”, netālu no Vecrīgas. Mēs meklējam
radošu cilvēku, kas seko modes tendencēm. Nepieciešama iepriekšēja
darba pieredze savā profesijā, atbilstoša izglītība un vismaz vienas
svešvalodas prasme profesionālās saziņas līmenī.
Piedāvājam labi iekārtotu darba vidi un nepieciešamos instrumentus. Jums būs iespēja
strādāt draudzīgā kolektīvā. Darba alga – 60% no Jūsu darba ieņēmumiem. Darbiniekiem ir
bezmaksas autostāvvieta, kā arī atlaides kafejnīcā un solārijā. Vairāk par darba nosacījumiem
var uzzināt, zvanot uz salonu pa tālr. 2837745. Savu CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz
e-pastu – personals@daile.lv.

VVAAKKAANNCCEESS..LLVV

VVAAKKAANNCCEESS..LLVV

VVAAKKAANNCCEESS..LLVV

VVAAKKAANNCCEESS..LLVV

Atzīmējiet, vai apgalvojums ir pareizs vai nepareizs!
Jā

PARAUGS
Firma piedāvā darbu skaistumkopšanas salonā.

Nē

X

1. Salons atrodas blakus tirdzniecības centram „Ābols”.
2. Firma meklē frizieri, kas jau ir strādājis savā profesijā.
3. Jaunajam darbiniekam būs atsaucīgi darba kolēģi.
4. Pārbaudes laikā darbiniekam būs jāstrādā ar saviem instrumentiem.
5. Darbinieks varēs par velti izmantot solāriju.
6. Lai iegūtu papildu informāciju par vakanci, jāzvana uz salonu.
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2. uzdevums (7 punkti)
Izvēlieties pareizo vārdu un ierakstiet tam atbilstošo burtu!
PARAUGS
Šai veikalā

B dažādas mēbeles.

A – pārdodas
B – pārdod
C – pārdevās

1. Strādājot ar datoru, ______ jāatpūtina ik pēc 30 minūtēm.

A – brilles
B – redzēšana
C – acis

2. Valdis ir 185 cm ______ un sver 80 kg.

A – garšīgs
B – garīgs
C – garš

3. Sunim ______ kaklu ir sarkana siksna ar žetonu.

A – ap
B – no
C – pie

4. Cik man jāmaksā ______ saldējumu?

A – par
B – pār
C – pa

5. Populārākie ______ Latvijā ir Līgo diena un Jāņi.

A – svētki
B – sveiki
C – svini

6. Es rīt būšu ______ vēlāk.

A – gandrīz
B – mazliet
C – vairāk

7. Šajā koncertā ______ klausīties opermūziku.

A – vārīja
B – varēja
C – vēroja

3. uzdevums (6 punkti)
Izlasiet!
Darbīgais Varis no raidījuma „Kas te? Es te!”
Brīvdienu rītos pulksten 9.00 Latvijas Televīzijā skatāms populārais raidījums bērniem „Kas te?
Es te!”. No visiem tā dalībniekiem – lupatu lelles Lupes, plastmasas karavīra Pukša, drāšu vīriņa Vara un
koka cilvēciņa Konstantīna – aktiera Enriko Avota atveidotais varonis Varis ir pats praktiskākais un
nemierīgākais. Viņš visu laiku kaut ko izgudro, eksperimentē un demonstrē trikus. Izrādās, arī dzīvē
Enriko Avots nav no tiem, kas nevar pat naglu iedzīt sienā. Tieši otrādi. „Jau sešpadsmit gadu vecumā
mācēju gandrīz visu, ko saimniecisks cilvēks var izdarīt,” saka Enriko. „Esmu arī profesionāls pavārs un
protu gatavot. Pavārskolā apgūtās iemaņas man tagad labi noder. Mūsu ģimenē mana sieva tikai
dažreiz kaut ko gatavo.”
Deviņdesmito gadu sākumā, kad likvidēja Jaunatnes teātri, Enriko Avots palika bez iztikas
līdzekļiem. „Nekas cits neatlika, kā iet un remontēt dzīvokļus, lai varētu nopelnīt,” atceras aktieris. „Vai
man bija brigāde? Nē, šos darbiņu darīju viens. Bija jāveic arī kapitālas pārbūves, bet lielākoties tie bija
kosmētiskie remonti. Es berzu, mazgāju, špaktelēju, līmēju, balsināju un krāsoju.” Aktieris piebilst, ka
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mēģinājis strādāt arī par pastnieku: „Atklāti sakot, man tas darbs ne sevišķi patika. Naktīs bija jāceļas
un jāšķiro avīzes, jāsaliek tās somā, bet no rītiem jāiznēsā pa mājām. Šī staigāšana man trāpījās ziemā,
un es drausmīgi salu.”
Stāstot par raidījumu „Kas te? Es te!”, aktieris atklāj, kas viņam sagādā īpašu prieku. „Bērniem
demonstrēju visādus trikus – tie ir paša izdomāti un arī citu ieteikti. Viens mans triks tā arī nav atklāts:
kā es ar gribasspēku sadalu banānu četrās daļās. Redziet, ir vesels banāns, uz kuru es koncentrējos un
domās sagriežu. Kad banānu nomizo, tas tik tiešām izrādās sagriezts četrās daļās. Kā es to izdaru? To es
neatklāšu.” Bet Enriko neslēpj, ka ir arī lietas, no kurām vispār neko nesaprot. „Piemēram, datori. Šajā
jomā daudz zinošāki ir mani dēli – Armands un Arturs.”
Runājot par bērniem, aktieris pauž uzskatu, ka par praktiskajiem darbiem tomēr daudz
svarīgāka ir mūzika. „Abus vedam uz mūzikas skolu, viens mācās spēlēt vijoli, otrs – dziedāt. Arī es
savulaik mācījos mūzikas skolā. Tas viss man tagad noder aktiera profesijā. Uzskatu, ka mūzika – tā ir
ļoti svarīga lieta,” uzsver aktieris. „Es noteikti nebūtu aktieris, ja nebūtu mācījies mūziku. Mūzika ir
pasaule, kurā cilvēks attīstās gan emocionāli, gan intelektuāli. Mūsu bērniem nav jākļūst par izciliem
mūziķiem, pietiks, ja viņi vismaz apgūs mūzikas pamatus.”
Enriko stāsta, ka tagad sadarbojas ar vairākiem teātriem. Daudz uzstājas ārpus Rīgas – spēlē
kultūras namos, skolās. Tās ir izrādes gan bērniem, gan pieaugušajiem. „Man te tikko bija periods –
piecās dienās desmit izrādes. Iedomājieties! Un vēl televīzijas ieraksti bērnu raidījumam LTV un
anekdošu šovā TV6.” Aktieris atzīst, ka ļoti bieži pietrūkst brīvā laika un viņš jūtas ļoti noguris. „Es
tomēr turos un strādāju. Turklāt no sava darba gūstu gandarījumu. Piemēram, man patīk, ka cilvēki
izrādēs smejas, ne visi aktieri spēj sasmīdināt publiku. Tas mani uzlādē.”
(Pēc preses materiāliem.)

Atzīmējiet pareizo atbildi!
PARAUGS
Kas ir „Kas te? Es te!”?

A – Teātra izrāde.
B – Televīzijas raidījums.
C – Mākslas filma.

1. Aktieris Enriko Avots ikdienā...

A – ...labāk izvēlas atpūsties nekā darīt mājas darbus.
B – ...neprot tik daudz praktisku lietu kā Varis.
C – ...ir tikpat praktisks kā viņa varonis Varis.

2. Ko Enriko darīja, kad zaudēja
darbu teātrī?

A – Viņš pelnīja sev iztiku ar remontdarbiem.
B – Sāka strādāt par pavāru.
C – Saimniekoja pa māju un lasīja avīzes.

3. Ko Enriko vislabāk patīk darīt
bērnu raidījumā?

A – Spēlēt mūzikas instrumentus.
B – Rādīt dažādus trikus.
C – Darboties ar datoru.

4. Kāpēc aktieris vēlas, lai viņa bērni
apgūst mūziku?

A – Tad viņi brīvo laiku nepavadīs pie datora.
B – Mūziķis ir labi apmaksāta profesija.
C – Mūzika vispusīgi attīsta cilvēku.

5. Pašlaik Enriko Avots...

6. Kas aktierim sagādā gandarījumu
darbā?

A – ...filmējas tikai televīzijas raidījumos.
B – ...spēlē teātrī un filmējas televīzijā.
C – ...plāno beigt savu aktiera karjeru.
A – Skatītāju smiekli izrādē.
B – Fakts, ka darbs nav nogurdinošs.
C – Uzstāšanās ārpus Rīgas.
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4. uzdevums (6 punkti)
Lasiet padomus un fragmentus no raksta “Kā droši iepirkties internetā”! Atrodiet, kuram
padomam atbilst katrs fragments. Viens fragments ir lieks.
Iepazīstiet interneta vietni, pirms tajā iepērkaties!
Pirms iepirkšanās izlasiet atsauksmes par uzņēmumu, kā arī uzrakstiet
forumos par savu pieredzi!
Maksājumiem internetā izmantojiet atsevišķu karti!
Izpaudiet tikai tos faktus, kas nepieciešami pirkuma veikšanai!
Saglabājiet informāciju par visiem darījumiem, arī tirgotāja mājaslapas
adresi!
Pievērsiet uzmanību piegādes izmaksām!
Nepērciet preci, ja tās cena jums šķiet pārāk zema!
PARAUGS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A

Kā droši iepirkties internetā?
Ja,
veicot
pirkumus,
līdz
ar
nepieciešamo informāciju, piemēram,
vārdu un adresi, tiek prasītas vēl papildu
ziņas par vecumu vai interesēm, nav
nekādas nepieciešamības tās norādīt. Ja
tomēr atbildat, tad rēķinieties, ka jums
drīz sāks pienākt reklāmas vēstules vai
pat telefona zvani.
B
Lai arī cik jauns būtu veikals, par to
ātri parādās atsauksmes. Ir jāpapūlas
pāris minūtes pameklēt tās. Tāpat, ja
esat iegādājušies kādu nekvalitatīvu
preci interneta veikalā, ieteicams par
to atstāt savu komentāru sudzibas.lv.
D

Ja vēlaties kaut ko iegādāties svešā mājaslapā,
vienmēr pirms pirkšanas uzziniet ko vairāk par to. Reālas
kompānijas noteikti uzrāda savu adresi un vismaz vienu
telefona numuru, pa kuru iespējams sazināties.
A
Pirms kaut ko pērkat internetā, padomājiet, vai cena tiešām
ir atbilstoša, jo, piemēram, pilnīgi jaunu, modernu datoru
nevar nopirkt par 50 eiro. Nepaļaujieties tikai uz labajām
atsauksmēm par pārdevēju, jo arī ar tām var krāpties.
C
Ja pircējam atsūtīts brāķis, atpakaļsūtīšanas izmaksas sedz
pārdevējs, nevis pircējs. Tas pats attiecas uz gadījumiem,
kad piegādāta līguma nosacījumiem neatbilstoša prece,
piemēram, brūnu zābaku vietā atsūtīti melni.
E

Vislabāk
izveidot
atsevišķu
bankas kontu un maksājumu karti,
ar kuru veikt pirkumus internetā.
Ieskaitiet kontā tieši tik daudz
naudas,
cik
nepieciešams
konkrētajam pirkumam! Tādējādi
samazināsies iespēja, ka no jūsu
kartes paņems vairāk naudas,
nekā prece maksā.
F
(Pēc preses materiāliem.)

Daudzi interneta veikali saviem klientiem nosūta e-pastus,
kuros apkopoti pirkuma dati. Tie, kā arī visi dokumenti, kas
saistīti ar veiktajiem pirkumiem, ir jāsaglabā. Atzīmējiet arī
adreses interneta veikalu mājaslapām, kurās esat iepircies.
G
Dažkārt piegādes cena netiek uzrādīta, tādēļ pirms pasūtīšanas
vajag pārliecināties, vai zini precīzo produkta cenu ar visām
papildu izmaksām. Pārliecinieties, vai maksa par piegādi ir
saprātīga salīdzinājumā ar iegādātās preces cenu.
H
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ATBILDES

1. uzdevums
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nē
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2. uzdevums
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C
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A
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3. uzdevums
1.
2.
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4.
5.
6.

C
A
B
C
B
A

4. uzdevums
1.
2.
3.
4.
5.
6.

D
F
B
G
H
C
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