Augstākā (C) līmeņa runātprasmes uzdevumu paraugs

C (augstākā) līmeņa

RUNĀTPRASMES pārbaudes uzdevumi
1. uzdevums (9 punkti)
Informācijas sniegšana, viedokļa pamatošana, salīdzināšana, argumentācija.
Sarunas sākuma jautājumi (vismaz 5-6 jautājumi), kas saistīti ar pretendenta
izglītību, profesionālo darbību vai brīvā laika pavadīšanu. Eksaminētājs var uzdot
arī citus jautājumus.
Kāds ir jūsu vārds un uzvārds?
Kāda ir jūsu profesija/nodarbošanās?
Kuri faktori noteica jūsu profesijas/nodarbošanās/ izglītības izvēli?
Kā jūs vērtējat iegūto zināšanu noderīgumu tagadējā darbavietā?
Kādām rakstura iezīmēm cilvēkā jābūt, lai labi veiktu šo darbu?
Kuras zināšanas un prasmes ir svarīgākās jūsu darbā?
Kura profesija/nodarbošanās, izņemot jūsējo, jums vēl šķiet interesanta? Kāpēc?
Kāds ir jūsu vaļasprieks?
Kas noteica šāda vaļasprieka izvēli?
Vai un kāpēc cilvēkam ir nepieciešams vaļasprieks?
Vai un kā cilvēka vaļasprieka izvēle ir saistīta ar viņa raksturu?
Vai un kā, jūsuprāt, atšķiras brīvā laika pavadīšanas formas dažādu paaudžu
cilvēkiem?
Vai un kā valsts labklājības līmenis ietekmē to, kā cilvēki pavada brīvo laiku?
Formulējiet SAVU VIEDOKLI, atbildot uz šādiem jautājumiem!

 Kā jūs izmantojat internetu?
 Kurās situācijās jūs noteikti nevarētu iztikt bez interneta?
 Kādi ir jūsu argumenti pret interneta izmantošanu? Pamatojiet savas
domas!
 Salīdziniet tādus plašsaziņas līdzekļus kā internetu un televīziju!
 Kā, pēc jūsu domām, tehnoloģiju laikmetā saglabāt cilvēkos
nepieciešamību pēc garīgām vērtībām?

Sagatavošanās
2 minūtes
Valsts izglītības satura centrs, 2019
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2. uzdevums (16 punkti)
Monologs. Stāstījums, izmantojot doto tekstu un jautājumus.
1.variants
Izlasiet tekstu un atbildiet uz jautājumiem!
Lētā un parocīgā iepirkšanās internetā kļūst arvien populārāka. Veicot
aptauju, ir noskaidrots, ka vairāk nekā puse no aptaujātajiem cilvēkiem iepērkas
interneta veikalos vismaz reizi mēnesī. Visbiežāk aptaujātie atbild, ka nav jāiet uz
veikalu un internetā preces ir lētākas.
Taču interneta tirdzniecībai ir arī savas ēnas puses. Piemēram, bieži gadās, ka
internetā pirktā lētā prece nav tik labas kvalitātes. Iepērkoties internetā, jau
apmaksātais pasūtījums var nomaldīties, aizkavēties vai arī nepienākt vispār, un
tad – nauda vējā. Lai bez zaudējumiem izkļūtu no šādām problēmām, interneta
pircējam ir jāzina vismaz patērētāja tiesību minimums.
(Pēc interneta materiāliem.)

1. Kuram iepirkšanās veidam jūs dodat priekšroku? Pamatojiet savu izvēli!
2. Kā jūs uzskatāt – vai pircējiem pašiem jāzina savas tiesības, vai arī viņi par
tām ir jāinformē iepirkšanās laikā? Pamatojiet savas domas!
Izvēlieties teicienu, kas atbilst tekstā izklāstītajam! Paskaidrojiet, kā
izprotat izvēlēto teicienu un kāpēc tas atbilst tekstam!

Naudai nedrīkst skriet pakaļ, vajag tai iet pretī.
(A. Onasis)

Ko lēti pērk, to dārgi aizmaksā.
(Latviešu sakāmvārds)

Sagatavošanās
2 minūtes
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2.variants

Izlasiet tekstu un sakāmvārdus!
Nereti gadās, ka mums jāveic ļoti sarežģīti pienākumi. Darbs šķiet grūts un
nepaveicams. Bieži šādos gadījumos mēs atsakāmies no darāmā, baidoties,
ka nespēsim uzdevumu izpildīt. Tomēr jāatceras, ka neriskējot un nepārvarot
sevi, rezultāts jebkurā gadījumā paliks nesasniegts. Varbūt tomēr ir vērts
mēģināt?

1.
2.

Nepārcelsi kāju pār slieksni, neieiesi istabā.
Kādu putru izvārīsi, tādu ēdīsi!

Paskaidrojiet, kā jūs saprotat katru sakāmvārdu!
Kurš no sakāmvārdiem atbilst tekstā minētajai problēmai?
Pamatojiet savu izvēli!

Sagatavošanās
2 minūtes
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3.variants
Izlasiet viedokļus!

Monika: Grāmatu lasīšana bagātina cilvēka

iztēli, attīsta domāšanu un valodu. Tikai lasot
grāmatas, cilvēks iegūst patiesas zināšanas.
Un vēl – ļoti pareizi savulaik rakstījis itāļu
dramaturgs Karlo Goldoni: „Cilvēks ar labu
grāmatu rokās nekad nevar būt vientuļš”.

Oskars: Es dodu priekšroku internetam.

Domāju, ka mūsdienās cilvēki ir pārāk
nodarbināti, lai lasītu grāmatas. Internetā
ātri var atrast gandrīz jebkuru informāciju.
Turklāt vēl ir arī filmas – var skatīties par
jebko, kas tevi interesē.

Pastāstiet:
1. Kuram no tekstā minētajiem viedokļiem piekrītat jūs? Kāpēc?
2. Par ko jūs visbiežāk meklējat informāciju internetā un kāda satura grāmatas
lasāt?
3. Kā jūs izprotat Monikas citētā itāļu dramaturga izteikumu?

Sagatavošanās
2 minūtes
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Vērtējot runātprasmi, ir jāņem vērā atbilstošajam valodas prasmes līmenim izvirzītās
prasības – skat. Šalme A., Auziņa I. Latviešu valodas prasmes līmeņi: augstākais
līmenis C1, C2. Vadlīnijas. Rīga. Latviešu valodas aģentūra, 2016.

Runātprasmes uzdevumu teicamas izpildes kritēriji

 Izprot un spēj atbildēt uz jebkuras sarežģītības jautājumiem par dažādiem
tematiem.
 Spēj veidot pārdomātu, loģisku stāstījumu.
 Spēj pārliecinoši un precīzi formulēt viedokli, argumentēt to, salīdzināt dažādas
parādības un procesus.
 Vārdu krājums ļauj brīvi izteikties.
 Runā gramatiski pareizi.
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