Augstākā (C) līmeņa rakstītprasmes uzdevumu paraugs

C

LĪMENIS

RAKSTĪTPRASMES TESTS
1. uzdevums (5 punkti)
1. variants
Pārveidojiet doto vārdu citas vārdšķiras vārdā un atbilstošajā formā rakstiet
to virs svītras!
Laikrakstu pirmsākumi
15. un 16. gadsimtā Rietumeiropā ziņas (0) par kādu notikumu
tika izplatītas skrejlapu formā. Tā kā viduslaikos lasītpratēju bija visai ziņot
maz, tad bieži vien svarīgu _________________ (1) lasīja publikai
priekšā tirgus laukumā.

1 – informēt

17. gadsimtā daudzās valstīs iznāca laikraksti, kas bija ļoti
_________________

(2)

tiem,

ko

lasām

mūsdienās,

tātad

periodiski, drukāti jaunāko ziņu, notikumu un komentāru apkopojumi ar 2 – līdzība
vienu _________________ (3). Attīstoties pasta sistēmai, laikraksti
varēja iznākt regulāri, jo tika nodrošināta to piegāde. Pirmajos 3 – nosaukt
laikrakstos
laikrakstus

publicētās

ziņas

izmantoja,

lai

bija

tematiski

ierobežotas.

_________________

(4)

Visbiežāk
valdības

lēmumus, tāpat tika publicētas dažādas sensācijas. Laikrakstus drukāja 4 – paziņojums
naktī

un

agri

no

rīta

iztirgoja.

_________________ (5),

Šāda

prakse

nodrošināja

ātru

un tā radās tradīcija, ka laikrakstam

jābūt piegādātam jau pirms brokastīm.

5 – pelnīt
/Pēc preses materiāliem./
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Augstākā (C) līmeņa rakstītprasmes uzdevumu paraugs
1. uzdevums (5 punkti)
2. variants

Pārveidojiet dotos vārdus citu vārdšķiru vārdos un ierakstiet tukšajās
vietās atbilstošajā formā!

Nesen tika izdota (0.) latviešu māksliniekam Kārlim Hūnam (1831–1877)
veltīta grāmata. Tās autore ir mākslas zinātniece Edvarda Šmite.
Kārļa Hūna daiļrade pieder Latvijas, Krievijas un Eiropas 19. gadsimta otrās
puses mākslai, viņa darbi tagad _________________ (1.) kolekcijās visā pasaulē
– Valsts Krievu muzejā Sanktpēterburgā, Tretjakova galerijā Maskavā, Kauņas,
Tallinas, Rīgas muzejos u. c.
Grāmatā

tapis

_________________

(2.)

stāsts

par

mākslinieku,

izmantojot dokumentālus faktus, citu biogrāfu devumu, mākslinieka laikabiedru
_________________ (3.), kā arī nostāstus un pat leģendas.
Kārlis Hūns ir pirmais latvietis, kurš savulaik _________________ (4.)
studijas Pēterburgas Mākslas akadēmijā ar lielo zelta medaļu un guva iespēju
papildināt

meistarību

ārzemēs.

Parīzē

viņš

piedalījies

vairākās

nozīmīgās

izstādēs, kur tika pamanīts un guva atzinīgas atsauksmes.
Grāmatā ir pazīstami mākslinieka darbi gan no Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja kolekcijas, gan liels_________________ (5.) līdz šim neredzētu gleznu,
akvareļu, zīmējumu. Pielikumā ir attēlu saraksts, personu rādītājs, izmantotā
literatūra, kā arī kopsavilkums un attēlu saraksts angļu un krievu valodā.
0.

izdevums

1.

atradums

2.

jaunums

3.

vērot

4.

beigas

5.

skaitīt
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2. uzdevums (8 punkti)
1. variants
Aplūkojiet diagrammu!
Aplūkojiet diagrammu!

Cik grāmatu esat izlasījis pēdējo sešu mēnešu
laikā?
32%

nevienu

60%

37%

3 līdz 5

pensionāri

11%

jaunieši
31%

1 vai 2

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Aptaujāti 825 Latvijas iedzīvotāji katrā vecuma grupā.

1. Raksturojiet diagrammā redzamos aptaujas rezultātus un salīdziniet iegūtos
datus!
2. Kas, jūsuprāt, nosaka dažādu vecuma grupu cilvēku lasīšanas ieradumus?
Pamatojiet savas domas!
3. Vai un kas, jūsuprāt, pēdējos 50 gados ir mainījies grāmatu lasīšanā?
Rakstu darba apjoms –
minimums 70 vārdu.
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Augstākā (C) līmeņa rakstītprasmes uzdevumu paraugs
2. uzdevums

2. variants

Izlasiet sludinājuma tekstu! Iedomājieties, ka vēlaties pieteikties šim darbam!

Aicinām darbā biroja administratoru
(tūrisma jomā)

darbi.lv

Galvenie pienākumi:
 organizēt darbu birojā;
 pieņemt tālruņa zvanus un koordinēt saraksti;
 organizēt tikšanos ar klientiem.
Prasības:
 augstākā izglītība;
 spēja izcili komunicēt;
 ļoti laba datorprasme;
 teicama latviešu valodas un vismaz vienas svešvalodas prasme;
 vēlama pieredze līdzīgā darbā.
Ja esi ieinteresēts, sūti pieteikumu uz e-pastu assistant@darbi.lv

Uzrakstiet pieteikumu e-pastā, atsaucoties uz šo sludinājumu!
Pieteikumā:
1. Formulējiet iemeslu, kāpēc rakstāt!
2. Pamatojiet, kāpēc jūs interesē šī vakance!
3. Raksturojiet un pamatojiet savu piemērotību šim amatam saskaņā ar sludinājumu!
Pieteikuma apjoms minimums – 70 vārdi.

Kam: assistant@darbi.lv
No kā: es@darbam.com
Par ko: par darba piedāvājumu
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3. uzdevums (12 punkti)
1. variants
Uzrakstiet savas domas par doto tematu, atbildot uz jautājumiem:
1. Kāpēc cilvēkiem nepieciešami komplimenti vai uzslavas?
2. Kā jūs komentētu teicienu – „Labie vārdi vienmēr atmaksājas”?
3. Kas, jūsuprāt, ir grūtāk – teikt vai uzklausīt komplimentus? Kāpēc?
Rakstu darba apjoms –
minimums 150 vārdu.

Komplimenti – ceļš uz cilvēku labvēlību

3. uzdevums (12 punkti)
2. variants
Uzrakstiet savas domas par izklāstīto problēmu, atbildot uz jautājumiem:

Latvijas lielākajās pilsētās jūtami mainījušās apbūves un arhitektūras
tendences.
Blakus
tradicionālās
arhitektūras
celtnēm
redzamas
augstceltnes, daudz ēku no betona un stikla. Savukārt mazākās pilsētās un
ciematos vērojama ārkārtīgi liela dažādība – no mazām vienstāva mājām
līdz milzīgām divstāvu, pat trīsstāvu pilīm ar tornīšiem. Ir valstis, kurās
noteikti ierobežojumi, konkrēti standarti, kas jāievēro gan sabiedrisko ēku
arhitektūrā, gan ceļot privātmājas.
1. Formulējiet tekstā minēto problēmu!
2. Kāds ir jūsu viedoklis par šo jautājumu?
3. Kāpēc jūs tā domājat?
4. Kāds būtu jūsu dzīvesvietas un tās apkārtnes ideālais vizuālais veidols?
5. Kāds, jūsuprāt, ir ieguvums, ja tiek ievēroti īpaši noteikumi ēku arhitektūrā un
teritoriju apbūvē?
Rakstu darba apjoms –
minimums 150 vārdu.

Valsts izglītības satura centrs, 2019
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3. uzdevums (12 punkti)
3. variants
Izvēlieties vienu no tematiem un rakstiet par to pārspriedumu!
Ievērojiet, lai rakstu darbā būtu:
1) ievads;
2) jūsu viedokļa izklāsts un tā pamatojums;
3) piemērs no jūsu vai jums zināma cilvēka pieredzes;
4) noslēgums.

Apvārsnis nav robeža, bet mērķis. Drosmīgo priekšā apvārsnis bēg.
(Z. Skujiņš)

Tā nav liela nelaime, ja cilvēki nesaprot tevi, daudz lielāka nelaime ir, ja tu nesaproti
cilvēkus.
(Konfūcijs)

Darba apjoms – minimums 150 vārdu.
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Atbildes
1. uzdevums
1. variants
1.
2.
3.
4.
5.

–
–
–
–
–

informāciju
līdzīgi
nosaukumu
paziņotu
peļņu

1. uzdevums
2. variants
1.
2.
3.
4.
5.

–
–
–
–
–

atrodas
jauns
vērojumus
beidza / pabeidza
skaits

2. uzdevums
Augstu vērtējumu var saņemt, ja rakstu darbs atbilst šādām prasībām.








Precīzi veikti dotie uzdevumi.
Skaidri un izvērsti formulēts un pamatots viedoklis.
Doma izklāstīta loģiski un strukturēti.
Lietoti dažādu konstrukciju teikumi.
Izmantotā leksika ir daudzveidīga. Vārdu krājums ļauj brīvi formulēt domu.
Uzrakstīts gandrīz bez gramatiskām un stila kļūdām.
Rakstu darbā ievērots prasītais apjoms.

3. uzdevums
Augstu vērtējumu var saņemt, ja rakstu darbs atbilst šādām prasībām.









Uzrakstītais teksts liecina, ka dotais temats / problēma ir izprasta.
Sniegtas atbildes uz visiem jautājumiem.
Rakstītajā skaidri formulēts autora viedoklis un pozīcija.
Doma izklāstīta loģiski un strukturēti, izmantojot dažādu konstrukciju
teikumus.
Izmantotā leksika ir daudzveidīga.
Tā ļauj precīzi un brīvi formulēt domu.
Uzrakstītajā tikpat kā nav gramatisko un stila kļūdu.
Rakstu darbā ievērots prasītais apjoms.
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Vērtējot rakstītprasmes uzdevumus, ņem vērā atbilstošajam valodas
prasmes līmenim izvirzītās prasības. – skat. A. Šalme, I. Auziņa.
„Latviešu valodas prasmes līmeņi: augstākais līmenis C1, C2. Vadlīnijas.”,
LVA, 2016.
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