Pārbaudes uzdevumu tematika
vidējā (B) līmenī

Valodas prasmes vidējā līmenī personai jāsaprot un jāprot rakstveidā un mutvārdos izmantot
pietiekami plašu vārdu krājumu atbilstīgi norādītajai tematikai.
Personai jāspēj rakstveidā un mutvārdos paust attieksmi un vērtējumu par savu profesionālo
darbību, interesēm, par populārākajām profesijām, dažādām sadzīves situācijām un svarīgākajiem
procesiem sabiedrībā.

Pamatinformācija par personu
Personas dati
Ziņas par ģimeni

Dzīvesvieta

Biogrāfiskie dati.
Ģimenes locekļi, radniecības pakāpes. Svarīgākā informācija par ģimenes
locekļiem (izglītība, profesionālā darbība, intereses u.tml.).
Dzīvesvieta (apkārtne, dzīvesvietas komforta pakāpe).
Dzīvokļa/ mājas raksturojums un novērtējums.

Izglītība un darbs

Izglītība un valodu
apguve

Profesionālā
darbība

Izglītības iestādes – pirmsskolas izglītības iestāde, skola, augstskola,
profesionālā skola, dažādi izglītības kursi.
Izglītības pakāpes (kādas ir valstī, kāda ir pašas personas izglītība).
Vērtējums par izglītības ieguves iespējām (kas pozitīvs/negatīvs izglītības
iestādēs, mācību procesā).
Izglītības iestāžu darbinieki, viņu svarīgākie darba pienākumi.
Mācību priekšmeti un valodu prasme.
Populārākās profesijas, to vērtējums (izmantojot savu pieredzi).
Darbavietas raksturojums un vērtējums.
Darba režīms un darba pienākumi (kas apmierina/neapmierina darbā).
Profesijai nepieciešamās prasmes un rakstura īpašības.
Darba kolektīva raksturojums. Attiecības ar kolēģiem.
Darba komandējumi, to mērķis.

Svarīgas darbības mājās
Laika posmi un laika
apstākļi

Mājsaimniecības
darbi

Ēdienreizes

Diennakts laika dalījums, katra diennakts posma raksturojums.
Mēneši un gadalaiki. Dabas parādību raksturojums dažādos gadalaikos.
Svarīgākās cilvēku darbības atbilstīgi gadalaikiem.
Mājās veicamie darbi (ēdienu gatavošana, mājas uzkopšana u.tml.).
Ikdienas darbi pilsētā un laukos.
Pienākumu sadale ģimenē.
Attieksme pret mājdzīvniekiem. Mājdzīvnieku kopšana.
Pārtikas produkti dažādās ēdienreizēs.
Ēdienu gatavošana, biežāk gatavoto ēdienu receptes.
Ēdienreizes mājās un ārpus mājas.

Brīvais laiks un izklaide. Vaļasprieks
Atpūta,
vaļasprieks un
intereses

Brīvā laika pavadīšanas iespējas; aktīvā un pasīvā atpūta.
Atpūta mājās – grāmatas, prese, radio, televīzija, internets.
Dažādi vaļasprieki – kolekcionēšana, rokdarbi, makšķerēšana u.c.
Sporta un kultūras pasākumu apmeklēšana.

Svētki

Ģimenes svētku svinēšana (apsveikumi, dāvanas u.c.).
Gadskārtu un valsts svētku svinēšanas tradīcijas.

Sports

Populārākie sporta veidi.
Attieksme pret sportu. Sporta nozīme.

Ceļošana

Ceļojumi (ceļošanas veidi, ceļojuma plānošana, svarīgākās darbības ceļojuma
laikā).
Ceļošanas nozīme cilvēku dzīvē.
Populārākie tūrisma objekti Latvijā.

Dažādi pakalpojumi

Iepirkšanās

Iepirkšanās (iepirkšanās vietu raksturojums un vērtējums).
Pārtikas un rūpniecības preču sortiments, tā novērtējums.
Pircēja un pārdevēja attiecības.

Kafejnīcā,
restorānā, bārā

Ēdienkarte. Dažādu ēdienu un dzērienu pasūtīšana.
Galdiņu rezervēšana.
Maksāšana par pakalpojumu.

Darbnīcas, citi
pakalpojumi

Frizētavā sniegtie pakalpojumi.
Pastā (kā nosūtīt un kā saņemt sūtījumu).
Bankā (maksājumu veikšana, valūtas maiņa).
Apavu labošana, sadzīves tehnikas remonts u.c.
Klienta un pakalpojuma sniedzēja attiecības.

Transports un
satiksme

Transporta veidi.
Transporta līdzekļa maršruts.
Pārvietošanās ar transporta līdzekļiem.
Sabiedriskā transporta novērtējums.

Veselība

Veselības stāvokļa raksturojums (sāpes, ķermeņa temperatūra, citas
problēmas).
Ārsta izsaukums uz mājām, reģistrēšanās pie ārsta poliklīnikā.
Ārstniecības iestādes (slimnīca, veselības centrs, poliklīnika).
Medikamenti, to iegāde un lietošana (darbības aptiekā, instrukciju lasīšana).

